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Dôvodová správa

Na základe vy č. CE 538/2016/OZ/1.2  zo dňa 29.06.2016 účinnej dňom 
01.07.2016 v znení jej dodatkov na základe pohybov koncesného uplynulom období, 
predkladáme informáciu o zúžení hnuteľného majetku podľa Prílohy č. 1.

Príloha č. 1:

� Položk hnuteľný majetok – inv. č.: Pavilón C (bývalá 
III. ZŠ, Ul. S. Chalupku), súp. č.  1935, na pozemku p. č. 829/13, LV č. 1, výmera 698 m2, 

obstarávacia cena na zúženie z 98.050,34 zostatková cena je 0,00

EUR (v zmysle inventarizácie k 31.12.2019 .

� Položk hnuteľný majetok – inv. č.: 2453 Pavilón C 
ónom C, p. č. 829/13, LV č. 1, výmera 698 m2, obstarávacia cena na zúženie 

4.086,15 zostatková cena je 4.086,15 EUR

inventarizácie k 31.12.2019 .

Jedná sa o úbytok položky z dôvodu odpredaja – ón C vrátane 
príslušného pozemku, kde Rozhodnutím Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, 
dňa 17.03.2020, pod číslom vkladu V 1063 20, tento povolil vklad vlastníckeho práva do 

ra nehnuteľností v prospech kupujúceho . 

informovaní o uvedenej skutočnosti bude zmluvnými stranami vypracovaný 
príslušný dodatok k zapracovaním.

Na základe uvedeného predkladáme:

Návrh na uznesenie

stská rada

informáciu o zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 
v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13, v rílohy č. 1 k Materiálu MsZ č. 2 v

obstarávacej cene 102.136,49 4.086,15 EUR.

odporúča – neodporúča MsZ

zobrať na vedomie zúženie hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 
29.06.2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 13, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č. 

v celkovej obstarávacej cene 102.136,49 4.086,15 EUR.

Mestské zastupiteľstvo

informáciu o zúžení hnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29.06.2016 
v í jej Dodatkov č. 1 až č. 13, v rozsahu Prílohy č. 1 k Materiálu MsZ č. v

obstarávacej cene 102.136,49 4.086,15 EUR.



Inv. číslo Názov
účet

 Účtovná  Účtovná

S. Chalupku  Pavilón C  (bývalá III. ZŠ, Ul. S. Chalupku), súp. č.  1935, na pozemku p. č. 829/13, LV č. 1, výmera 698 m2 odpredaný objekt

S. Chalupku  Pavilón C  Pozemok pod pavilonom C, p. č. 829/13, LV č. 1, výmera 698 m2 odpredaný pozemok

102 136,49 4 086,15 

Sumarizácia podľa majetkových účtov
 Účtovná  Účtovná

majetkový účet

majetkový účet

Spolu za Prílohu č. 1 - NM

* zostatkové ceny sú uvedené na základe inventarizácie k 31.12.2019. SMMP neeviduje účtovné ani daňové odpisy uvedeného majetku

Správnosť a úplnosť uvedených údajov potvrdzujú:

Ing. Viola Čmiková

vedúca majetkového oddelenia

Ing. Tomáš Dobrotka

odbor. referent  evidencie majetku mesta a zást.ved.odd.

vedúci ekonomického úseku

Jarmila Hlohovská

Príloha č. 1

Zoznam nehnuteľného majetku na zúženie v rámci Koncesnej zmluvy


