
     Mesto Nemšová                                                                                                                                                                    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  24.9.2020 
 

K bodu :                         Revízia knižničného fondu  v Mestskej knižnici Nemšová –  
                                         knižničné zväzky  k 22.1.2020                                                                              

         
Spracoval :                     Helena Spišiaková, Renáta Švančarová, Ing.Jarmila Savková 
Predkladá :                     Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného oddelenia 
Schválil     :                     Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu       
 
Materiál obsahuje :       Protokol o vykonaní revízie knižničného fondu, zoznamy úbytkov     
                                         a stratených dokumentov 
Počet výtlačkov :   20 
 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

Dôvodová správa:   
Z dôvodou odchodu vedúcej Mestskej knižnice v Nemšovej p. Heleny Spišiakovej do 
starobného dôchodku bola v mestskej knižnici vykonaná rezívzia knižných zväzkov 
k 22.1.2020. Išlo o fyzickú kontrolu. Na jej základe komisia doporučila vyradiť 496 knižných 
zväzkov v celkovej hodnote 462,09 €. Zoznam návrhu na vyradenie týchto zväzkov je v prílohe 
prac. materiálu. Zároveň komisia vyhotovila i zoznam stratených knižničných zväzkov. Tieto 
zväzky čitatelia stratili, bola im účtovaná náhrada, resp. sa v knižnici nenachádzali. Ide o 65 
knižných  zväzkov v celkovej hodnote 128,09 €. Zoznam stratených dokumentov sa nachádza 
v prílohe prac. materiálu.  
 
Prerokované :    
na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku  dňa  16.9.2020 stanovisko predloží 

predseda komisie na rokovaní MsZ  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/     Berie na vedomie 
         Výsledky revízie knižných zväzkov  uskutočnenej v Mestskej knižnici Nemšová ku dňu  
         22.1.2020  
 
B/     Schvaľuje 
        Vyradenie  knižničných zväzkov Mestskej knižnice Nemšová z majetku mesta  v zmysle   
         predloženého  Zoznamu úbytkov kníh v celkovej hodnote 462,09 € a Zoznamu stratených  
         dokumentov  v celkovej hodnote 65 zväzkov k 22.1.2020 tak, ako bolo predložené na rokovanie  
         MsZ. Celková hodnota kníh zapísaných v operatívnej evidencii po  vyradení je 65.026,18 € pri  
         počte 15 176 zväzkov. Vyradené knihy budú ponúknuté na odpredaj členom knižnice a následne  
         ďalším záujemcom za symbolickú cenu 0,30 €/ks. 


