OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH
Dňa: 28. 06. 2017

číslo: 16.
Por. č.: 1.

16.1. Rozhodnutie o vyradení a likvidácii majetku Obce Šenkvice
Predkladá: Mgr. Andrea Maluniaková, DiS, prednostka OcÚ Šenkvice
Spracovala: Eva Tichá, referent evidencie majetku OcÚ Šenkvice
Stanovisko Komisie majetkovej a legislatívnej OZ zo dňa 21.06.2018:

U Z N E S E N I E .....- IV./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
a ust. § 4 VZN č. 4/2009 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Šenkvice

schvaľuje - neschvaľuje
vyradenie a následnú likvidáciu nefunkčného majetku Obce Šenkvice
v správe Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice,
rozpočtovej organizácie Obce Šenkvice
v celkovej obstarávacej cene 5 613,27 €,
a to konkrétne:
- plynový kotol v obstarávacej cene 3 855,27 €,
- škrabka na zeleninu v obstarávacej cene 1 758,00 €

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
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Dôvodová správa:
Dňa 23.05.2018 Obecný úrad v Šenkviciach obdržal žiadosť o vyradenie majetku Obce Šenkvice
zvereného do správy Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice na základe Zmluvy o prevode
správy majetku obce zo dňa 30.09.2005. Majetok ZŠ žiada vyradiť z dôvodu nefunkčnosti a
nerentabilnej opravy zariadení (prílohou sú posudky ich technického stavu).
V zmysle ust. § 4 VZN č. 4/2009 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Šenkvice, o likvidácii
hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1660,- € rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Vyraďovacia komisia Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice na základe
zápisu vyraďovacej komisie zo dňa 06.04.2018 dáva obecnému zastupiteľstvu návrh na
vyradenie nefunkčného hnuteľného majetku Obce Šenkvice, a to konkrétne: plynový kotol v
obstarávacej cene 3 855,27 € (do majetku bol zaradený v roku: 2005) a škrabka na zeleninu v
obstarávacej cene 1 758,00 € (do majetku bola zaradená v roku: 2002). Návrh na vyradenie dáva
vyraďovacia komisia na základe posúdenia technického stavu od spoločnosti Sloboda Ján –
GASTROSERVIS, Hlavná 542, 925 23 Jelka zo dňa 06.04.2018, v ktorom sa uvádza, že
predmetný majetok je vo veľmi zlom technickom stave a oprava zariadení by bola nákladná
a nerentabilná.
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