
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES
( 7. VOLEBNÉ OBDOBIE )

Materiál na 22. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 13.12.2016

Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Predkladateľ: Spracovateľ:

Ján Hrčka Boris Tomkovič
prednosta referát hospodárskej správy

Prerokované:

v miestnej rade dňa 29.11.2016 miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

v komisii F 24.11.2016

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Stanovisko finančnej komisie a miestnej rady
Dôvodovú správu
Zápisnicu z vyradenia
Znalecký posudok-záver



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. schvaľuje

vyradenie nepoužiteľného, opotrebovaného a nadbytočného majetku mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves a to osobného automobilu v celkovej obstarávacej cene 9 626,24 €, zostatková
cena majetku je 200,00 €.

B. súhlasí

s predajom vyradeného majetku – osobného automobilu FORD Fiesta EČ BA – 014DI za
najvyššie ponúkanú sumu. Najmenej vo výške znaleckého posudku 200,00 €.
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Dôvodová správa
V súlade s príkazom starostky v zmysle interného predpisu č. 4/2016 zo dňa 26.mája

2016 bola zriadená vyraďovacia komisia na vyradenie hmotného hnuteľného majetku časti
Bratislava – Karlova Ves a to nevyužívaného osobného automobilu FORD Fiesta BA -014DI,
v zložení :

predseda: Boris Tomkovič - referát hospodárskej správy
členovia: Katarína Barboríkova - referát hospodárskej správy

Daniel Brna - referát hospodárskej správy

Komisia  posúdila  majetok  ako  neupotrebitelný,  ktorý  pre  svoju  zastaralosť  a
nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu a navrhuje ho na vyradenie. Jedná
sa o osobný automobil FORD Fiesta EČ BA -014DI.

P.č Inventárne číslo Názov Cena
obstarávanie

Cena
zostatková Dátum výroby

1 023-091010 Auto FORD
Fiesta 9   626,34 € 0,00 € 02.08.1999

Majetok je  v zmysle zákona č.  595/2003 Z.z.  O dani z prijímov plne odpísaný,  to
znamená nemá žiadnu zostatkovú cenu.

V znalekom posudku  č.  5/2016  zo  dňa  1.2.2016  bola  všeobecná  hodnota  vozidla
vyčíslená vo výške  200,00 €.

Mestská časť pri vozidle,  ktoré ma stále  pridelené evidenčné číslo  hradila  zákonné
poistenie na rok 2016, v prípade vyradenia budeme požadovať vrátenie alikvotnej časti tohto
poistenia.

V zmysle Zásad hospodárenia a  nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správ hlavným mestom SR Bratislava zo dňa
15.12.2015 odporúčame predložiť na vyradenie miestnemu zastupiteľstvu.

Stanovisko miestnej rady   a stanovisko komisie k materiálu:

Stanovisko miestnej rady zo dňa 29.11.2016:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyradenie majetku
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní 8 za: 8    proti: 0  zdržal sa:0

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016:
Finančná komisia odporúča schváliť vyradenie majetku podľa predloženého návrhu
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Bratislava, december 2016
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