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Dôvodová správa  

k  vyradeniu motorových vozidiel z evidencie majetku mesta 
 

V zmysle IS – 66 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza je možné 
v opodstatnených prípadoch vyradiť z evidencie majetku mesta hnuteľný majetok, v tomto 
prípade osobné motorové vozidlá a zároveň navrhnúť aj ich prípadný odpredaj. Mestskému 
zastupiteľstvu týmto predkladáme informáciu o v súčasnosti vyradenom motorovom vozidle 
a zároveň návrh na vyradenie ďalšieho motorového vozidla. 

V prípadoch, kedy je vyradený hnuteľný majetok navrhnutý na odpredaj a jeho zostatková 
cena je nižšia ako 3 500 eur, nemusí mesto postupovať podľa spôsobov určených 
zákonnými predpismi, t.j. obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym 
predajom, ale je oprávnené prebytočný alebo neupotrebiteľný majetok vyradiť a následne 
predať v rámci svojej právomoci, vychádzajúc z nadobúdacej ceny veci. V nižšie uvedených 
prípadoch s poukazom na nadobúdaciu cenu motorových vozidiel možno takto urobiť 
v zmysle IS – 66, čl. 3.6 „Iné spôsoby nakladania s majetkom mesta“, bod 3.6.4., písm. a): 

- so súhlasom primátora mesta po prerokovaní v MsR pri hnuteľnom majetku, ktorého 
nadobúdacia cena je od 16 601 eur do 33 194 eur v celkovom objeme, 

- so súhlasom MsZ pri hnuteľnom majetku, ktorého nadobúdacia cena je nad 33 195 
eur v celkovom objeme. 

 
1. V prvom prípade ide o vyradenie osobného motorového vozidla Škoda Octavia Combi 

1,9 TDi,  EVČ PDX 155,  zaradeného  do prevádzky  v  roku 2004. Jeho  nadobúdacia  
cena je 28 660,05 eur, zostatková cena k 30.06.2013 je 0,00 eur. Vozidlo používala 
Mestská polícia Prievidza, má  najazdených  345 973 km. 
 
Vozidlo je značne opotrebované, pre ďalšiu prevádzku je potrebné vykonať nákladné 
opravy. Po zvážení technického stavu vozidla aj na základe vyjadrenia servisnej 
spoločnosti - Martin Janček MJ  a na základe odporučenia Vyraďovacej, oceňovacej 
a likvidačnej komisie, bolo Mestskou radou  v Prievidzi dňa 23.07.2013 uznesením č. 
330/13 odporučené primátorke mesta jeho vyradenie z evidencie majetku mesta 
s následným odpredajom. Východiskom pre stanovenie minimálnej ceny na odpredaj  
bola cena stanovená Znaleckým posudkom č. 13/2013 vypracovaným súdnym znalcom 
Martinom Čiamporom. 
 
V súčasnosti je zverejnená ponuka na odpredaj predmetného vozidla, podľa ktorej  
v termíne do 30.08.2013  môžu záujemcovia písomne predložiť  svoju cenovú ponuku na 
jeho odkúpenie.   

 
2. V druhom prípade je predmetom vyradenia  osobné motorové vozidlo Škoda Superb 2.8 

V6, EVČ: PD 890 DF, zaradené  do prevádzky v roku 2002. Nadobúdacia cena tohto 
vozidla je 47 035,78 eur, zostatková cena k 31.07.2013 je 0,00 eur, počet najazdených 
km je 314 475. Vozidlo je využívané na zabezpečovanie pracovných povinností vedenia 
mesta, ako aj pre potreby MsÚ. 

Vozidlo je značne opotrebované morálne i technicky, v súčasnosti je v nevyhovujúcom 
technickom stave z hľadiska prevádzky aj bezpečnosti. Po vykonaní technickej 
prehliadky vozidla odborným servisom RS – Centrum, s.r.o., je podľa jeho vyjadrenia  
nutné vymeniť prevodovku, spojku a vykonať generálnu opravu motora, na ktorom sa 
objavila o. i. porucha na 4.valci,  únik tlaku vo valcoch. Uvedená spoločnosť zároveň  
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vyčíslila náklady na nevyhnutnú okamžitú údržbu a opravu, a to  vo výške cca 7 500,00 
eur.  Technický stav je bližšie popísaný  aj v Znaleckom  posudku  č. 18/2013  
vypracovanom súdnym znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, v ktorom sa o. i. uvádza, že  
stav jednotlivých skupín vozidla (motor + spojka, prevodovka + rozvodovka + hnacie 
hriadele prednej nápravy, predná náprava + riadenie) nie je úmerný dobe prevádzky 
a počtu najazdených kilometrov, je horší.  
Zároveň uvádza, že po realizácii opravy vozidla za cca 7 500,00 eur, by došlo aj 
k navýšeniu všeobecnej hodnoty vozidla, avšak toto zvýšenie nebude ani sčasti také 
vysoké, ako náklady vynaložené na opravu. Z tohto dôvodu považuje ďalšiu investíciu 
do opravy za neekonomickú a nehospodárnu. 
Týmto posudkom bola stanovená  všeobecná hodnota vozidla na  2 962,00 eur.  
 
Na základe uvedených skutočností  predkladáme návrh na vyradenie osobného 
motorového vozidla Škoda Super 2.8 V6, s následným odpredajom  za najvyššiu 
ponuku, minimálne za cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 18/2013 navýšenú 
o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 90,00 eur, t. j za cenu 3 052,00 
eur. Zároveň predkladáme aj návrh na zníženie minimálnej ceny v prípade, ak bude 
súťaž opakovaná z dôvodu jej neúspešnosti, t. j.  nedoručenia cenovej ponuky. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedený návrh na vyradenie motorového vozidla bude 
následne predložený návrh na obstaranie nového motorového vozidla. 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

I. berie na vedomie 

 
1. informáciu o vyradení osobného motorového vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 

TDi,  EVČ: PDX 155 s jeho následným odpredajom a  o v súčasnosti zverejnenej 

ponuke na odpredaj, 

 
2. návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Škoda Superb 2.8 V6, EVČ 

PD 890 DF, rok výroby 2002, v obstarávacej cene 47 035,78 eur, so zostatkovou 

cenou 0,00 eur, s počtom najazdených km 315 475, z evidencie majetku mesta  

s následným odpredajom za cenu 2 962,00 eur stanovenú  Znaleckým posudkom 

č. 13/2013 vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, navýšenú 

o náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 90,00 eur, t.j.    

minimálne za cenu 3 052,00 eur.   

V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať ponuku so zníženou minimálnou 

cenou: 

a)  1 867,00 eur, navýšenú o náklady na vyhotovenie  znaleckého posudku vo 

výške 90,00 eur, t. j. minimálne za cenu 1 867,00 eur – prvé opakovanie, 

b)  978,00 eur, navýšenú o náklady na vyhotovenie  znaleckého posudku vo 

výške 90,00 eur, t. j. minimálne za cenu 978,00 eur – druhé opakovanie. 
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II. schvaľuje – neschvaľuje  
vyradenie osobného motorového vozidla Škoda Superb 2.8 V6, EVČ PD 890 DF, rok 

výroby 2002, v obstarávacej cene 47 035,78 eur, so zostatkovou cenou 0,00 eur, s 

počtom najazdených km 315 475, z evidencie majetku mesta  s následným 

odpredajom za cenu 2 962,00 eur stanovenú  Znaleckým posudkom č. 13/2013 

vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, navýšenú o náklady za 

vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 90,00 eur, t.j.   za minimálne za cenu 

3 052,00 eur.   

V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať ponuku so zníženou minimálnou 

cenou: 

a)  1 867,00 eur, navýšenú o náklady na vyhotovenie  znaleckého posudku vo 

výške 90,00 eur, t. j. minimálne za cenu 1 867,00 eur – prvé opakovanie, 

b)  978,00 eur, navýšenú o náklady na vyhotovenie  znaleckého posudku vo 

výške 90,00 eur, t. j. minimálne za cenu 978,00 eur – druhé opakovanie. 

 

 
V Prievidzi  dňa 23.08.2013 
 
Vypracovala:  Ing. Emília Nechalová 
                   odbor. referent evidencie majetku mesta 

 
 

 


