k bodu 11
Obecné zastupiteľstvo obce Smižany

Materiál na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smižany
Návrh na vyradenie prebytočného majetku obce
Predkladá:
Ing. Mária Dudžáková
Predseda likvidačnej komisie

Spracoval:
Ing. Lucia Vitkovská
vedúca oddelenia

Stanovisko komisie:
Finančná komisia predmetný návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 06.12.2017 a súhlasí
s predloženým návrhom na vyradenie.

V Smižanoch 07.12.2017
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Návrh na uznesenie:
k bodu
Návrh na vyradenie prebytočného majetku obce k 20.12.2017.
Obecné zastupiteľstvo obce Smižany
schvaľuje:
UZNESENIE č. /28/2017
návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce, ktorý neslúži svojmu účelu z dôvodu
opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia a technického zastarania.
Účet číslo

Názov účtu

OC majetku

ZC majetku

752

Drobný hmotný majetok

1 074,19 Eur

---

Spolu

1 074,19 Eur

Obecné zastupiteľstvo obce Smižany
schvaľuje:
UZNESENIE č. /28/2017
návrh na vyradenie a likvidáciu drobného hmotného a nehmotného majetku vo vlastníctve
obce, v zastúpení správcu majetku ZUŠ, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany, ktorý neslúži
svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti , poškodenia a technického zastarania.
Drobný hmotný majetok .................................................................. 988,42 Eur
Drobný nehmotný majetok ................................................................ 59,90 Eur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:
1 048,32 Eur
Obecné zastupiteľstvo obce Smižany
schvaľuje:
UZNESENIE č. /28/2017
návrh na vyradenie a likvidáciu hmotného hnuteľného majetku, ktorý neslúži svojmu účelu z dôvodu
opotrebovania, nefunkčnosti , poškodenia a technického zastarania.
Drobný hmotný majetok (nad 16,60 €)............................................................ 534,43 Eur
DHM – pracovné odevy (nad 16,60 €) ........................................................... 464,55 Eur
DHM - učebné pomôcky (nad 16,60 €) ...................................................... 8 118,07 Eur
Drobný nehmotný majetok (do 16,60 €) .......................................................... 12,58 Eur
DHM - pracovné odevy (do 16,60 €) ............................................................... 77,70 Eur
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DHM - učebné pomôcky (do 16,60 €) ....................................................... 1 633,11 Eur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:
10 840,44 Eur

Ing. Mária Dudžáková
prednostka OcÚ

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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Dôvodová správa
V zmysle VZN č. 8/2015, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Smižany, podľa čl. IX., ods. 4 v súlade s článkom IX ods. 1 predložila likvidačná komisia návrh na
vyradenie drobného majetku, ktorý z dôvodu morálneho opotrebovania a technického zastarania neslúži
svojmu účelu. Jedná sa o:
 drobný hmotný majetok, evidovaný v podsúvahovej evidencii, v obstarávacej cene 1 074,19 Eur,
v zostatkovej cene 0,00 Eur
Základná umelecká škola na ul. Nám. M. Pajdušáka 2, Smižany požiadala o vyradenie majetku na
základe zasadnutia likvidačnej komisie dňa 26.10.2017. Likvidačná komisia po obhliadke a posúdení
stavu skonštatovala, že sa jedná o majetok, ktorý je z hľadiska užívania morálne a fyzicky
opotrebovaný. Jedná sa o:
 drobný hmotný majetok, evidovaný v podsúvahovej evidencii, v obstarávacej cene 988,42 Eur,
v zostatkovej cene 0,00 Eur
 drobný nehmotný majetok, evidovaný v podsúvahovej evidencii, v obstarávacej cene 59,90 Eur,
v zostatkovej cene 0,00 Eur – antivírový program, ktorý bol zakúpený na jeden rok a nebola
predĺžená licencia
Základná škola na ul. Komenského, Smižany požiadala o vyradenie majetku na základe zasadnutia
vyraďovacej komisie dňa 20.11.2017. Likvidačná komisia po obhliadke a posúdení stavu skonštatovala,
že sa jedná o majetok, ktorý je z hľadiska užívania morálne a fyzicky opotrebovaný. Jedná sa o:
Drobný hmotný majetok (nad 16,60 €)............................................. 534,43 Eur
DHM – pracovné odevy (nad 16,60 €) ............................................. 464,55 Eur
DHM - učebné pomôcky (nad 16,60 €) ........................................ 8 118,07 Eur
Drobný nehmotný majetok (do 16,60 €) ............................................. 12,58 Eur
DHM - pracovné odevy (do 16,60 €) .................................................. 77,70 Eur
DHM - učebné pomôcky (do 16,60 €) .......................................... 1 633,11 Eur
---------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:
10 840,44 Eur
Podrobný zoznam navrhnutého majetku na vyradenie bude k nahliadnutiu na OZ.
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