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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh na odpredaj služobných motorových vozidiel 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj služobných motorových vozidiel 
 
u k l a d á 
náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť predaj vozidla formou 
ponuky na odpredaj nepotrebného majetku 

 
 
 

Podpis predkladateľa: 

 

 
 
 



Návrh na odpredaj služobných motorových vozidiel 

Mestskej polície v Nitre 

 
 
 
Dacia Duster  1,6 benzín, evidenčné číslo NR – 159 FT, inventárne číslo 644417 
 
Zaradenie do stavu majetku: 14.10.2010 
Hodnota pri zaradení:            11 210,00 €  
Účtovná zostatková hodnota: 0,00 €  
Rok výroby:                            2010 
VIN číslo:                               UU1HSDAM543961702 
Stav tachometra:                     311 617 km 
Zákonné poistenie:                  89,00 €    
Havarijné poistenie:                291,46 €  
 
Odpredaj navrhujeme z dôvodu zlého technického stavu vozidla a vysokými nákladmi na jeho 
údržbu.  
Nutná výmena LPG nádrže (životnosť skončila 9/2022), absolvovanie zákonnej technickej 
a emisnej kontroly vozidla (skončená platnosť 9/2022), opotrebovaný interiér vozidla, nutná 
oprava poškodených častí karosérie, prasknuté čelné sklo, výmena škrtiacej klapky motora, 
vysoký nájazd kilometrov, nutná výmena spojkovej sady, servis výfukového systému. 
 
 
 
Škoda Octavia kombi, 1,6 benzín, evidenčné číslo NR – 159 FC, inventárne číslo 644415 
 
Zaradenie do stavu majetku:  28.07.2009 
Hodnota pri zaradení:            13 669,00 €  
Účtovná zostatková hodnota: 0,00 €  
Rok výroby:                            2009 
VIN číslo:                               TMBJX41U5A8828556 
Stav tachometra:                     248 439 km 
Zákonné poistenie:                 100,00 €    
Havarijné poistenie:                412,20 €  
 
Odpredaj navrhujeme z dôvodu zlého technického stavu vozidla a vysokými nákladmi na jeho 
údržbu.  
Nutná výmena LPG nádrže (životnosť skončila 9/2022), opotrebovaný interiér vozidla, 
vysoký nájazd kilometrov, nutná oprava motora (výmena zdvihátok ventilov, rozvodovej 
sady, tesnení, vačkového hriadeľa), opotrebovaná predná náprava, opakujúca sa poruchovosť 
elektroniky vozidla, porucha na mechanickom zamykaní dverí vozidla, nefunkčná 
klimatizácia. 

 


