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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 
 

schvaľuje 
 

vyradenie nepoužiteľného, opotrebovaného a nefunkčného majetku mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves v obstarávacej cene 3 546,62 Eur, zostatková cena majetku je 0,- 
Eur. 
 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

Návrh na vyradenie majetku v Karloveskom centre kultúry mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 

 
 
Na základe príkazu starostky č. 4/2015 a dodatku č.1 k príkazu starostky 4/2015 na 
vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
v období od 12.10.2015 do 15.10.2015, bola vykonaná fyzická inventarizácia majetku v 
Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici č. 2.  
Na základe uvedeného príkazu boli menované komisie,  v zložení: 
 
Inventarizačná komisia: 
predseda: Mgr. Mária Pástorová – ekonomické oddelenie 
členovia: Mgr. Adriana Majka - oddelenie kultúry a médií 
                    Mgr. Ľubomír Martinka - oddelenie kultúry a médií 
  Ivan Ščasný – oddelenie kultúry a médií 

Anton Horínek – oddelenie hospodárskej správy 
 

                    
Vyraďovacia a likvidačná komisia : 
Predseda: Matúš Súlovec – referát IT 
Členovia: Anton Horínek – oddelenie hospodárskej správy 

Boris Tomkovič – oddelenie hospodárskej správy 
                    Milan Kostolník – oddelenie hospodárskej správy 
                    
 
Na základe výsledku fyzickej inventarizácie, vyraďovacia komisia posúdila majetok 
navrhnutý na vyradenie inventarizačnou komisiou. Jedná sa o 48 položiek majetku 
uvedeného v prílohe tohoto materiálu pod názvom „Návrh na vyradenie majetku“ 
Komisia posúdila majetok ako neupotrebiteľný, ktorý pre svoju zastaralosť a nefunkčnosť 
nemôže slúžiť svojmu účelu. 
Majetok je v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov plne odpísaný, to znamená 
nemá žiadnu zostatkovú cenu.  
 
V zmysle čl.10 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava zvereným do správy mestskej časti Karlova Ves a s majetkom vo vlastníctve 
mestskej časti Karlova Ves, je starosta oprávnený rozhodovať o nakladaní 
s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom v obstarávacej hodnote  do výšky 500,00 €. 
Nad uvedenú hodnotu je potrebný súhlas miestneho zastupiteľstva.  
V zmysle uvedeného je tento materiál predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 
Bratislava, apríl 2016 
 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016: 
 
Finančná komisia odporúča schváliť vyradenie majetku fyzickou likvidáciou. 
Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 


