
Mesto Podolínec 
 

Na zasadnutie   

Mestského zastupiteľstva  

 

V Podolínci 

 

K bodu rokovania číslo: 

Dňa : 28.08.2014  

 

Názov materiálu: 

 

Investičný návrh zakúpenia techniky 

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

 

MsZ schvaľuje: 

 

1. Zakúpenie traktora 

s príslušenstvom (traktor, čelný 

nakladač, vlečka 7 t, radlica na 

sneh, štiepkovač, posypovač, 

podkop, zametacie zariadenie, 

výklpný mulčovač, pluh, 

kombinátor) v hodnote 106 250 € 

bez DPH, resp. 127 500 € s DPH. 

Financovanie prostredníctvom 

mestských lesov – 50 000 € vlastné 

financie 77 500 € - úver. 

 

2. Zakúpenie vozidla – sklopný valník 

cena cca 24 000 €. Financovanie 

prostredníctvom rozpočtu mesta 

Podolínec 13 000 € nerozdelený 

zisk z mestských lesov 11 000 € 

z predaja pozemkov „Starý sad“. 
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Dôvodová správa: 

 

 

Mesto Podolínec pre výkon správy a údržby majetku mesta, verejnej zelene a ostatných 

činností využíva nasledovnú techniku: 

 

1. Sklopný valník AVIA rok výroby 1988 (26 rokov) 

2. nakladač UNC rok výroby 1986 (28 rokov) 

3. Traktor Zetor rok výroby 1980 (34 rokov) 

 

Stav vozidiel a predpokladaná cena opravy: 

 

1. Sklopný valník AVIA  

- skorodovaná kabína 

- skorodovaná a narušená ložná plocha 

- časté poruchy motora a ostatných dielov 

- časté poruchy brzdového systému 

- oslabené perovanie 



- emisie nad povolené normy 

 

Predpokladaná cena opravy 3 000 €  

Cena na trhu cca 700 – 1 000 € 

 

 

2. Nakladač UNC 

- Skorodovaný 

- Poškodené ovládanie stroja (sťažené otáčanie) 

- Pretekajúca hydraulika 

- Nevyhnutná oprava lyžice, resp. výmena 

Predpokladaná cena opravy 3 000 – 5 000 € 

Cena na trhu 6 000 – 9 000 € 

 

3. Traktor Zetor 

- Poškodený obal prevodovky (náročná oprava nakoľko je potrebné rozobrať 

traktor na tri časti, resp. komplet ho rozobrať vymeniť obal prevodovky)  

- Možné skryté závady  

 

Predpokladaná cena opravy 2 000 – 3 000 € 

Cena na trhu max 4 000 € (v pojazdnom stave) 

 

Z dôvodu opotrebenia techniky, častej poruchovosti a taktiež ohrozenia zdravia 

zamestnancov obsluhujúcich túto techniku, navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu 

v Podolínci: 

 

1. Zakúpenie traktora s príslušenstvom (traktor, čelný nakladač, vlečka 7 t, radlica 

na sneh, štiepkovač, posypovač, podkop, zametacie zariadenie, výklpný mulčovač, 

pluh, kombinátor) v hodnote 106 250 € bez DPH, resp. 127 500 € s DPH. 

Financovanie prostredníctvom mestských lesov – 50 000 € vlastné financie 77 500 

€ - úver. 

 

2. Zakúpenie vozidla – sklopný valník cena cca 24 000 €. 

Financovanie prostredníctvom rozpočtu mesta Podolínec 13 000 € nerozdelený 

zisk z mestských lesov 11 000 € z predaja pozemkov „Starý sad“. 

 

Starú techniku navrhujeme vyradiť, resp. predať za zostatkovú hodnotu. 

 


