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Materiál na 8. zasadnutie
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Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Karloveský športový klub.
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- Návrh uznesenia
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- Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu a komisie finančnej

NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. schvaľuje
zrušenie príspevkovej organizácie - Karloveský športový klub, so sídlom: Janotova 12, 841 05
Bratislava, IČO: 317 711 81 ku dňu 31.12.2019 bez právneho nástupcu s tým, že všetky práva a
povinnosti zrušenej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa mestskú
časť Bratislava-Karlova Ves.
B. žiada
starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace so
zrušením príspevkovej organizácie - Karloveský športový klub, so sídlom: Janotova 12, 841 05
Bratislava, IČO: 317 711 81 bez právneho nástupcu.
C. schvaľuje
doplnenie práv a povinností organizácii Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
oddelenie správy športových zariadení o práva a povinnosti Karloveského športového klubu, so
sídlom: Janotova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 317 711 81 s účinnosťou od 01.01.2020.
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Dôvodová správa
Zriaďovacou listinou vydanou na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves bola dňom 01.01.1997 zriadená príspevková organizácia s názvom
Karloveský športový klub, so sídlom: Janotova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 317 711 81, DIČ:
2021344886. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie Karloveský športový klub je Mestská časť
Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava.
Účelom zriadenia Karloveského športového klubu bolo všestranne napomáhať rozvoju
telovýchovy a športu v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves medzi občanmi a vytvárať
podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub pre upevňovanie zdravia
a telesnej a duševnej zdatnosti, a tým pomáhať odstraňovať negatívne spoločenské javy. Za
týmto účelom vykonáva aj hospodársku činnosť.
Metodika zrušovania príspevkových organizácií je upravená v ustanovení zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Podľa ustanovenia § 3 ods.
4 zákona o rozpočtových pravidlách sa na subjekty verejnej správy, ktorými sú obce a vyššie
územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, vzťahujú
rozpočtové pravidlá verejnej správy, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V danom prípade
osobitným zákonom je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
583/2004 Z. z.“), na základe ktorého na obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie ako súčasti sektora verejnej správy sa vzťahuje osobitný
predpis (zákon o rozpočtových pravidlách) s odchýlkami uvedenými v citovanom zákone č.
583/2004 Z. z. (ustanovenie § 1 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z. z.).
Z dôvodu potreby zachovania, skvalitnenia a zefektívnenia funkcií uvedených v zriaďovacej
listine Karloveského športového klubu, ktoré vykonáva táto príspevková organizácia navrhujeme
pristúpiť k rozšíreniu oddelenia správy športových zariadení o práva a povinnosti príspevkovej
organizácie Karloveský športový klub v súlade s platnou právnou úpravou, podľa § 21 ods. 13
zákona o rozpočtových pravidlách, ak príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho
nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.
Základnými prínosmi vykonaného procesu bude:


zníženie nákladov na prevádzku Karloveského športového klubu spočívajúce najmä
v odstránení nasledovných výdavkov z dôvodu, že Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
zabezpečuje uvedené činnosti prostredníctvom interných zamestnancov Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves:
o zabezpečenie mzdovej agendy,
o spracovávanie účtovníctva.




väčšia prehľadnosť a transparentnosť hospodárenia a použitia finančných prostriedkov,
v rámci verejného obstarávania vieme nakupovať väčšie objemy, čo nám umožní
dosiahnuť nižšie ceny.

Podľa platnej právnej úpravy môže zriaďovateľ zrušiť príspevkovú organizáciu:
a) zrušením príspevkovej organizácie s právnym nástupcom, t. j. zlúčením, rozdelením alebo
splynutím príspevkovej organizácie s inou rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou alebo
b) zrušením príspevkovej organizácie bez právneho nástupcu prechodom všetkých práv
a povinností na zriaďovateľa.
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Navrhujeme pristúpiť k zrušeniu príspevkovej organizácie Karlovský športový klub a
k rozšíreniu oddelenia správy športových zariadení a prechodom celého majetku, práv
a povinnosti, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z právnych vzťahov vzniknutých
a neukončených ku dňu zrušenia príspevkovej organizácie na jej zriaďovateľa Mestskú časť
Bratislava – Karlova Ves v súlade s ustanovením § 21 odsek 13 zákona o rozpočtových pravidlách.
Z uvedeného vyplýva, že Karloveský športový klub nevstupuje do likvidácie a všetky
doterajšie vzťahy budú kontinuálne pokračovať.
Majetok Karloveského športové klubu prejde na Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves.
Majetok zverený Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves do správy príspevkovej organizácie
Karloveský športový klub sa „odzverí“ a vráti späť Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
Príspevková organizácia Karloveský športový klub vysporiada k termínu svojho zrušenia
finančné vzťahy s Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves. Mestská časť Bratislava – Karlova
Ves zabezpečí ku dňu zrušenia Karloveského športového klubu prevod nevyčerpaných
prostriedkov z bežného účtu Karloveského športového klubu určených na účely podľa § 26 ods. 3
zákona o rozpočtových pravidlách na svoj bežný účet, ku ktorému bude v účtovníctve na tieto
účely vytvorená osobitná analytika, prevod ostatných nevyčerpaných prostriedkov bežného účtu
Karloveského športového klubu na svoj bežný účet a uhradí záväzky Karloveského športového
klubu nevysporiadané k dátumu jeho zrušenia rovnako zo svojho bežného účtu.
Prechod pracovnoprávnych vzťahov sa vykoná v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa ustanovenia §
28 ods. 1 Zákonníka práce, ak sa prevádza zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa
prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi,
prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na
preberajúceho zamestnávateľa. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
Karloveského športového klubu zostávajú po prechode na Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves
zachované.
Oprávnenie Karloveského športového klubu prideľovať športovým klubom prostriedky
prostredníctvom finančných príspevkov prejde na komisiu školstva, kultúry a športu. Uvedené
bude premietnuté po schválení zrušenia Karloveského športového klubu do novely VZN
o poskytovaní dotácií.
Podľa platnej právnej úpravy môže zriaďovateľ zrušiť príspevkovú organizáciu ku dňu
31.12.2019, tzn. ku koncu účtovného obdobia. Takýto stav vylučuje neprehľadnosť vo vzťahu k
čiastkovému čerpaniu rozpočtu, prechodu rozpočtovaných príjmov a výdavkov na právneho
nástupcu a zároveň eliminuje možnosť vzniku nezrovnalostí z hľadiska účtovníctva a výkazníctva.
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves následne pristúpi k rozšíreniu oddelenia správy športových
zariadení o práva a povinnosti príspevkovej organizácie Karloveský športový klub (navýšenie
rozpočtu o príjmy a výdavky Karloveského športového klubu) do návrhu rozpočtu na nasledujúci
rozpočtový rok, čím zabezpečí finančné prostriedky na vykrytie nákladov Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves, z titulu plnenia činností a funkcií v pôsobnosti príspevkovej organizácie
Karloveský športový klub.
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Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 15.10.2019:
Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh zrušenia Karloveského
športového klubu v predloženom znení.
Prít.: 5
Za : 5
Proti : 0
Zdrž. : 0

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 17.10.2019:
Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva
Prít. : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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