Názov materiálu: Výpožička majetku mesta – projektor a projekčné plátno
Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová
Dátum spracovania: 12. 04. 2017
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. A/25/2017/3 zo dňa 27. 02. 2017, ktorým bolo
zobrané na vedomie poskytnutie finančného príspevku Martinovi Majtánovi ako zástupcovi
neformálnej skupiny Zdravší Leopoldov vo výške 600 eur a zámer využiť tieto finančné prostriedky
na nákup projektora a projekčného plátna.
Informačný základ – hlavný obsah materiálu:
Nakoľko Martin Majtán ani neformálna skupina Zdravší Leopoldov nie je organizáciou
s prideleným IČO-m, do zmluvných vzťahov, do nákupov majetku alebo materiálu a pod. vstupuje
Mesto Leopoldov podľa VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu
Mesta Leopoldov.
§ 18 VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta
Leopoldov:
6. Na základe kladného stanoviska primátora mesta (MZ) bude žiadateľom, členom organizácií,
ktoré nie sú držiteľmi IČO, poskytnutý finančný príspevok mesta. Budú im preplatené účtovné
doklady do výšky stanovenej primátorom mesta, a to v lehote do 30. 11. príslušného kalendárneho
roka.

Neformálna skupina Zdravší Leopoldov v zastúpení Martinom Majtánom uviedla v žiadosti
o finančný príspevok (zobrané mestským zastupiteľstvom na vedomie uznesením č. A/25/2017/3),
že finančné prostriedky použijú na nákup projektora a projekčného plátna. Vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti projektor a projekčné plátno nakúpi mesto, zaradí do svojho majetku
a prenechá ju neformálnej skupine Zdravší Leopoldov (v zastúpení Martinom Majtánom) do
výpožičky.

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

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).
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 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
31.12.2017.

