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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

1. Určenie majetku mesta podľa predloženého materiálu, v celkovej obstarávacej hodnote
33.652,03 € za neupotrebiteľné.
2. Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, v celkovej obstarávacej hodnote
33.652,03€, podľa predloženého materiálu z účtovníctva mesta a jeho fyzické
odstránenie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mesto, v zmysle VZN upravujúceho zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Žilina č. 21/2009 v znení neskorších zmien (č. 2/2011, č. 16/2012, č. 12/2013), navrhuje
určiť majetok, podrobnejšie popísaný prostredníctvom predkladaného materiálu (oplotenie
cintorína v žilinskej Lehote, socha – plastika, oplotenie cintorína na ulici M. Rázusa, terénne
úpravy na cintoríne Hradisko) za neupotrebiteľný1, nakoľko sa jedná o majetok ktorý pre svoje
opotrebenie a poškodenie, nemôže už slúžiť svojmu pôvodnému účelu a je ho teda potrebné
vyradiť z účtovnej evidencie a fyzicky odstrániť. Časť uvedeného majetku, v prípade
schválenia potrebných finančných prostriedkov MZ v Žiline, bude nanovo vybudovaná. Tento
majetok bol posudzovaný aj škodovou komisiou, ktorá na svojom zasadnutí odporučila majetok
vyradiť, na základe rozhodnutia MZ v Žiline, nakoľko sa jedná o nehnuteľný majetok, o ktorom
rozhoduje MZ v Žiline.
Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade a Komisii finančnej, ktoré ho mestskému
zastupiteľstvu odporúčajú prerokovať schváliť.
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V zmysle čl. 3 ods. 3) VZN č. 21/2009 v znení neskorších zmien

MATERIÁL
Mesto Žilina, v zmysle VZN upravujúceho zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Žilina č. 21/2009 v znení neskorších zmien (č. 2/2011, č. 16/2012, č.
12/2013), navrhuje určiť majetok, podrobnejšie popísaný nižšie za neupotrebiteľný2, nakoľko
sa jedná o majetok ktorý pre svoje opotrebenie a poškodenie, nemôže už slúžiť svojmu
pôvodnému účelu, naopak predstavuje ohrozenie zdravia a majetku občanov, teda je ho nutné
vyradiť z účtovnej evidencie a fyzicky odstrániť.
Časť tohto majetku, v prípade schválenia potrebných finančných prostriedkov MZ
v Žiline, bude nanovo vybudovaná. Tento majetok bol posudzovaný aj škodovou komisiou,
ktorá skonštatovala, že stav majetku je zlý a odporučila majetok vyradiť, na základe
rozhodnutia MZ v Žiline3, nakoľko sa jedná o nehnuteľný majetok, o ktorom rozhoduje MZ
v Žiline.
Jedná sa o tento majetok:
Inventárne číslo
255/2-2/1991
255/2-5/1991
303/2-454/1991
8052/2-71/1991
Spolu

Názov majetku
Oplotenie cintorína v Žilinskej Lehote
Socha - plastika
Oplotenie cintorína na ulici Martina Rázusa (p.č. 1099)
Terénne úpravy cintorín Hradisko

Obstarávacia
cena
1 030,80 EUR
1 025,23 EUR
24 947,95 EUR
6 648,05 EUR
33 652,03 EUR

Zostatková
cena
65,84 EUR
278,90 EUR
0,00 EUR
1 884,70 EUR
2 229,44 EUR

V rámci objektívneho posúdenia stavu predmetného majetku, prikladáme v prílohe č. 1
fotodokumentáciu stavu tohto majetku.

2

V zmysle čl. 3 ods. 3) VZN č. 21/2009 v znení neskorších zmien

Príloha č. 1

Fotodokumentácia popisujúca stav majetku

