
Názov materiálu:  Výpožička majetku mesta – projektor, projekčné plátno, mikrofón, notebook 

Predkladateľ:  Ing. Zuzana Pelzlová 

Dátum spracovania:  14. 02. 2018 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Žiadosť p. Majtána o predĺženie výpožičky majetku mesta. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Mestské zastupiteľstvo v roku 2018: 

 uznesením číslo C/36/2018/10 schválilo prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku 

Mesta Leopoldov – projektor BenQ MS527, projekčné plátno Sencor STS 178S  

 uznesením číslo C/37/2018/7 schválilo prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku 

Mesta Leopoldov – notebook Lenovo ThinkPad E560, 

 uznesením číslo C/39/2018/15 schválilo prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku 

Mesta leopoldov – mikrofón VideoMic Pro Microphone 

dalo do výpožičky Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. Murgaša (člen neformálnej 

skupiny Zdravší Leopoldov) do 31.12.2017. 

Dataprojektor, projekčná plátno a mikrofón boli p. Majtánom zakúpené z poskytnutej dotácie 

neformálnej skupine Zdravší Leopoldov v roku 2017 a 2018. 

Notebook bol zakúpený pre poslankyňu mestského zastupiteľstva, ktorá ho vrátila, nepoužívala 

a poskytla ho na používanie pre p. Majtána.  

P. Majtán požiadal o predĺženie výpožičky do konca roka 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetná výpožička hnuteľnej veci spĺňa podmienky vymedzené platnými zásadami hospodárenia 

s majetkom. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť výpožičku hnuteľných  veci – projektor 

a projekčné plátno Martinovi Majtánovi  (neformálna skupina Zdravší Leopoldov). 

 

 

 

Čl. VI. § 14 Zásad hospodárenia z majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý 

mesto užíva: 

(1) Zmluvu o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta je možné uzavrieť výlučne za 

splnenia nasledovných podmienok: 

 ak vypožičiavateľ prispieva k plneniu úloh, ktoré sú v súlade s verejným záujmom 

a verejnými potrebami, 

 ide o neupotrebiteľný majetok mesta 

 jeho použitie je viazané na nepodnikateľské účely 

 zmluva môže byť uzavretá maximálne na dobu 3 rokov 

 bezodplatné poskytnutie nesmie odporovať cieľom a záujmom mesta 

 výpožičky majetku mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

 .............. 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

1. Prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov – projektor BenQ MS527, 

projekčné plátno Sencor STS 178S do výpožičky Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. 

Murgaša (člen neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov) do 31.12.2018. 

 

2. Prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov – mikrofón VideoMic Pro 

Microphone RODE VMPR číslo S/N CRO187319 do výpožičky Martinovi Majtánovi, trvale bytom 

Leopoldov, J. Murgaša (člen neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov) do 31.12.2018. 

 

3. Prenechanie dočasne neupotrebiteľného majetku Mesta Leopoldov – notebook Lenovo ThinkPad 

E560, Serial Number: PF0H5EGS do výpožičky Martinovi Majtánovi, trvale bytom Leopoldov, J. 

Murgaša (člen neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov) do 31.12.2018. 

 


