
          MESTO PRIEVIDZA 
                       
                    Materiál Mestského zastupite ľstva v Pr ievidzi  
 
 
 
 
 

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ 

 
        Materiál MsZ č.24/13 
 
        Mestská rada: 23.04.2013 
 
        Mestské zastupiteľstvo: 30.04.2013  
 
 
 
Názov materiálu : Návrh I. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza na vyradenie 
neupotrebiteľného majetku mesta po zrušenej III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 
Prievidza 
 
 
 
Predkladá :     Mgr. Juraj Pasovský, 
    riaditeľ I. ZŠ Ul. S. Chalupku ............................................................................ 
 
 
Prerokované :  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta ............................................. 
 
     JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie  ............................................ 
      
     Mgr. Vlasta Miklasová, 
     vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana........................................... 
 
 
Spracovali:      Mgr. Juraj Pasovský 

   riaditeľ I.ZŠ Ul. S. Chalupku............................................................................. 
 
                         Zuzana Topoľská 
   referentka evidencie majetku škôl a ŠZ .........................................................  
  
    Katarína Znamenáková, 
    ekonómka I.ZŠ Ul. S. Chalupku....................................................................... 
 
 
Napísala :        Katarína Znamenáková, 
       ekonómka I.ZŠ Ul. S. Chalupku................................................................... 
 
   
 
V Prievidzi dňa 05.04.2013 



Dôvodová správa 
 
        V súlade s internou smernicou č. 66 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza 
a s uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 101/12 zo dňa 24.04.2012 I. Základná 
škola Ul. S. Chalupku 313/14 ako právny nástupca  zrušenej III. Základnej školy, Ul. S. 
Chalupku 312/12 Prievidza prevzala do správy nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta na 
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta zo dňa 
31.08.2012.  
 Drobný hmotný majetok bol v celkovej obstarávacej cene 245 750,16€. Predmetom 
prevodu tohto majetku bol aj dubiózny majetok, ktorý do roku 2005 mala v správe II. 
Základná škola, Ul. S. Chalupku č. 310/10 Prievidza a jej právny nástupca III. ZŠ Ul. S. 
Chalupku postupne nevyraďovala neupotrebiteľný majetok. Z tohto majetku I. ZŠ Ul. S. 
Chalupku pre svoje potreby nechala drobný majetok v obstarávacej cene 75 782,04€. 
 Vyraďovacia komisia v zložení: Erika Dúbravková - ekonómka I.ZŠ Ul. S. Chalupku, 
Katarína Znamenáková - ekonómka pre PaM I. ZŠ Ul. S. Chalupku, Mgr. Imrich Tršo -  
zástupca riaditeľa I. ZŠ Ul. S. Chalupku, na zasadnutí dňa 05.03.2013 navrhla vyradiť drobný 
hmotný majetok, ktorý je zastaraný, zničený používaním a nevhodný na vyučovací proces. Na 
základe Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej komisie číslo 1 zo dňa 05.03.2013 bol na 
majetkové oddelenie ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi  predložený návrh 
na vyradenie drobného hmotného majetku v obstarávacej cene 169 968,12€. Podrobný 
zoznam sa nachádza u referentky evidencie majetku škôl a školských zariadení  MsÚ Z. 
Topoľskej. 
 Predmetom vyradenia je neupotrebiteľný drobný hmotný majetok zničený dlhodobým 
používaním, technicky zastaraný a neopraviteľný, používaný dlhodobo vo výchovno-
vzdelávacom procese od roku zaradenia do majetku 1964. 
 V skupine interiérového vybavenia tried, chodieb, šatní, kabinetov, telocvične 
a skladov sú predmetom vyradenia školské tabule, skrinky, knihovničky, katedry, laboratórne 
stoly, školské stoly, stoličky, lavičky, kreslá, taburetky, vešiaky, police, koberce, závesy, 
záclony, garniže, žalúzie, odpadkové koše, lekárničky, rebríky, nástenky, magnetické tabule 
a korkové tabule a kryty na radiátory. Majetok je úplne opotrebený a poškodený a svojím 
stavom zamedzuje bezpečnému, hygienickému  a hospodárnemu využitiu. 
 V skupine učebných pomôcok sú neupotrebiteľné z dôvodu technickej a morálnej 
zastaranosti a neopraviteľnosti didaktické súpravy, súpravy pre mechaniku, pre elektriku, 
optiku, demonštračné súpravy na pokusy, kahany, teplomery, odmerné valce, váhy, závažia, 
multimetre, silomery, modelovacie súpravy, notové tabule, počítadlá, žiacke kalkulačky, 
mikroskopy, uhlomery, kružidlá, trojuholníky, lupy, kostry a modely ľudských orgánov, rôzne 
demonštračné modely, reostaty, súpravy hornín, prírodnín, kompasy, stopky, stavebnice 
a rôzne hračky. 
 Z predmetov dielenských prác a prác na políčku sú predmetom vyradenia lopaty, 
motyky, krompáče, hrable, záhradné nožnice, vedrá, fúriky a kanvy na polievanie. 
 Z majetku využívaného na hodiny telesnej výchovy je predmetom vyradenia 
telocvičné náradie – ribstoly, kozy, odrazové mostíky, švédske lavičky, gymnastické koberce, 
karimatky, medicinbaly, lopty, kriketové loptičky, granáty na hod do diaľky a cieľ, sieť na 
volejbal, laná na šplh,  hokejky,  dresy a žiacke vzduchovky.  
 Z majetku využívaného na špecifickú prípravu žiakov a zo školskej jedálne sú 
predmetom vyradenia zničené, deravé a polámané – hrnce, rajnice, pokrievky, naberačky, 
obracačky, vedrá, obrusy a uteráky, taniere, šálky, poháre, príbory, nože, valčeky na cesto, 
dosky na krájanie a rôzne misy.   



 V skupine kníh, učebníc, pracovných zošitov sú neupotrebiteľné aj fondy učiteľskej 
a žiackej knižnice a stovky učebníc, ktoré sú metodicky a odborne zastarané, nevhodné pre 
výchovno-vzdelávací proces po reformách, ktorými školstvo prešlo a prechádza.  
 V skupine elektrospotrebičov je predmetom vyradenia výpočtová technika – počítače, 
tlačiarne, kopírovacie stroje z rokov nadobudnutia 2002 až 2007. Potvrdenie o nerentabilnosti 
opráv, vydané Jánom Drabikom, JD Servis Poluvsie.  
Odborný posudok o technickom stave prístrojov, ktorým sa potvrdzuje neopraviteľnosť 
a nerentabilnosť opravy prístrojov, vypracovaný odborným pracovníkom Správy majetku 
mesta Prievidza, s.r.o. Prievidza, je vypracovaný na nasledovné predmety :  
rozvádzače z r. 1970 a 1973, videoprehrávač z r. 1995, 2001 a 2007, videorekordér z r. 1995, 
dataprojektor z r. 2006, medirex z r. 1987 a 1990, aspektomat z r. 1975 a 1991,meotary z r. 
1974, 1990, menič diafilmov z  r. 1975, reprosúprava z r. 1984 a 1989, elektrický radiátor z r. 
1973, vysávače z r. 1992, 1994,1996, 2005, rádiomagnetofóny z r. 1989,  1993, 1995, 1997, 
1998, 2001 a 2003, TV z r. 2002 a 2004, meotar z r. 1996 a 2000, zosilňovač z r. 1982 a 1983, 
kamera z r. 2001, gramofóny z r. 1984 a 1987 a 1998, fotoaparáty z r. 2004 a 2007,  
zvárací transformátor z r. 1971, mini veže z r. 1996, rozhlasové ústredne z r. 2003 a 2006, 
elektrický bojler z r. 1974, mini organ z r. 1988, reprobox z r. 2006, čerpadlo z r. 1975 a 
mikrovlnná rúra z r. 2005. 

 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
M e s t s k á   r a d a 

I. berie  na  vedomie 

 návrh na vyradenie neupotrebiteľného hmotného majetku mesta, ktorý je v správe I. 
ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi, v celkovej obstarávacej cene 169 968,12 € podľa 
vypracovaného zoznamu. Drobný hmotný majetok mesta navrhnutý na vyradenie je po 
dlhoročnom používaní vo výchovno-vzdelávacom procese II. ZŠ Ul. S. Chalupku č. 310/10  a 
III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 v Prievidzi neupotrebiteľný pre nefunkčnosť, technické 
opotrebovanie, zastaralosť a nerentabilnosť opravy.  
 

 
 
 
II. odporú ča - neodporúča schváliť MsZ 
 
 vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe I. ZŠ Ul. S. Chalupku 
313/14 v Prievidzi, v celkovej obstarávacej cene 169 968,12 € podľa vypracovaného 
zoznamu. Drobný hmotný majetok mesta navrhnutý na vyradenie je po dlhoročnom používaní 
vo výchovno-vzdelávacom procese II. ZŠ Ul. S. Chalupku č. 310/10  a III. ZŠ, Ul. S. 
Chalupku 312/12 v Prievidzi neupotrebiteľný pre nefunkčnosť, technické opotrebovanie, 
zastaralosť a nerentabilnosť opravy.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Návrh na uznesenie 

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

 

I. berie  na  vedomie 

 návrh na vyradenie neupotrebiteľného hmotného majetku mesta, ktorý je v správe I. 
ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi, v celkovej obstarávacej cene 169 968,12 € podľa 
vypracovaného zoznamu. Drobný hmotný majetok mesta navrhnutý na vyradenie je po 
dlhoročnom používaní vo výchovno-vzdelávacom procese II. ZŠ Ul. S. Chalupku č. 310/10  a 
III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 v Prievidzi neupotrebiteľný pre nefunkčnosť, technické 
opotrebovanie, zastaralosť a nerentabilnosť opravy.  
 

 

 
 
II. schvaľuje – neschvaľuje 
 
 vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, ktorý je v správe I. ZŠ Ul. S. Chalupku 
313/14 v Prievidzi, v celkovej obstarávacej cene 169 968,12 € podľa vypracovaného 
zoznamu. Drobný hmotný majetok mesta navrhnutý na vyradenie je po dlhoročnom používaní 
vo výchovno-vzdelávacom procese II. ZŠ Ul. S. Chalupku č. 310/10  a III. ZŠ, Ul. S. 
Chalupku 312/12 v Prievidzi neupotrebiteľný pre nefunkčnosť, technické opotrebovanie, 
zastaralosť a nerentabilnosť opravy.  
 
 
 
 


