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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na vyradenie zametacieho vozidla SCARAB
s c h v a ľ u j e
vyradenie zametaceho vozidla SCARAB v obstarávacej hodnote 164.579,76 € 

u k l a d á
vedúcemu odboru majetku
zabezpečiť vyradenie zametacieho vozidla SCARAB z evidencie majetku

                                                                                                        T: 31.10.2016
                                                                                                        K: MR 



Návrh na vyradenie zametacieho vozidla SCARAB

   V súlade s § 5 bod 2. ff) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry 
predkladáme návrh na vyradenie zametacieho vozidla SCARAB.

Jedná  sa o zametacie vozidlo SCARAB NR 026 CR, rok výroby 1996 v obstarávacej 
hodnote 164.579,76 €, zostatková hodnota nulová. 
Predmetné vozidlo bolo využívané organizáciou Mestské služby Nitra do roku 2010. Od roku 
2011 je odstavené a nevyužívané z dôvodu vážnej poruchy hydraulického systému.
Nakoľko je vozidlo dlhodobo nefunkčné, opotrebované, nespĺňa požiadavky na jeho ďalšie 
vyžitie a oprava je nerentabilná, je navrhnuté na vyradenie z evidencie majetku. Vozidlo bolo 
dňa 3.5.2016 prostredníctvom Okresného dopravného inšpektorátu PZ v Nitre odhlásené 
z evidencie vozidiel a odovzdané na autorizované zberové miesto autovrakov.  

Mestský úrad v Nitre odporúča vyradenie zametacieho vozidla SCARAB z evidencie 
majetku.

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 16.8.2016 odporučila vyradenie zametacieho 
vozidla SCARAB.

Na základe uvedeného sme predložili na rokovanie Mestskej rady v Nitre návrh na vyradenie 
zametacieho vozidla SCARAB z evidencie majetku tak, ako je uvedený v návrhu na 
uznesenie.

Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 23.8.2016 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre s c h v á l i ť  vyradenie zametacieho vozidla SCARAB 
tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.




