MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES
(8. volebné obdobie)

Materiál na 7. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 5.11.2019

Návrh
na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Predkladateľ:
Mgr. Katarína Procházková, PhD.
prednostka miestneho úradu

Spracovateľ:
Ing. Jana Hrvoľová
oddelenie majetkové a podnikateľských
činností

Prerokované:
- v miestnej rade dňa 23.10.2019

Prerokované:
v komisii LP
v komisii F

miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

dňa: 14.10.2019
dňa: 17.10.2019
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NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A. schvaľuje
vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku z databázy majetku a účtovníctva,
v celkovej obstarávacej cene 26 644,00 € - podľa Prílohy č. 1 z VaLK z 8.10.2019
16 232,62 € - podľa Prílohy č. 2 z VaLK z 7.3.2019
21 740,00 € - podľa Prílohy č. 2 Inventarizačného zápisu ČIK 2 a
47 691,00 € - podľa Prílohy č. 3 Inventarizačného zápisu ČIK 2

B. súhlasí
s predajom vyradeného majetku za najvyššiu ponúknutú sumu a s fyzickou likvidáciou
nepredaného majetku v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. - Zákon o odpadoch.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
1. Na základe rozhodnutia starostky č. 17/2016 z 1.12.2016 bola zriadená stála Vyraďovacia a
likvidačná komisia (ďalej len VaLK), ktorá je poradným orgánom starostky mestskej časti a
miestneho zastupiteľstva, na posudzovanie návrhov na vyradenie majetku mestskej časti z
dôvodu jeho neupotrebiteľnosti a posudzovanie návrhov na likvidáciu neupotrebiteľného a
prebytočného majetku mestskej časti v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s
majetkom Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným
mestom SR Bratislavou.
V čl. 19 týchto Zásad je definované vymedzenie kompetencií pri nakladaní s majetkom, ktoré
podliehajú schváleniu miestnym zastupiteľstvom.
Patrí k nim aj podľa bodu 2. h) rozhodnutie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku, ak
jeho obstarávacia hodnota je vyššia ako 500,- €.
VaLK prerokovala predložené návrhy na vyradenie na svojich zasadnutiach 7.3.2019 a 8.10.2019
a po schválení starostkou predkladá do MiZ majetok na vyradenie (obstarávacia cena vyššia ako
500,- €) podľa Prílohy č. 1 v sume 26 644,00 € a Prílohy č. 2 v sume 16 232,62 €.

2. Ďalšie návrhy prišli od Ústrednej inventarizačnej komisie, na základe výsledkov čiastkovej
inventarizačnej komisie č. 2 (ČIK 2), menovaných starostkou Interným predpisom č. 7/2018 zo
dňa 30.11.2018 - Príkazom na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2018.
ČIK 2 dokladovo inventarizovala obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Na základe zistených skutočností navrhuje na vyradenie majetok, takzvané zmarené investície,
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ktoré sú naúčtované na účtoch:
041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – Príloha č. 2
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – Príloha č. 3

21 740,00 € - a
47 691,00 €.

1. Návrh na vyradenie od Vyraďovacej a likvidačnej komisie:

Hmotný odpisovaný majetok
Por. Číslo
číslo útvaru

1

VPS

Názov

počet

021
Stavby

028
počet

DDHM

do 1 700,- €

023

022
počet Sam. hnuteľné veci počet
nad 1 700,- €

Auto Fiat Scudo Combi

1

nad 1 700,- €

Zostatková
cena

24 981,18

0,00

Dopr. prostriedky

2

GPS jednotka UCS

1

510,82

20,06

3

25 Trojkôš so strieškou

1

1 152,00

1 056,00

4

523 MŠ a ŠJ Ľ. Fullu

5

4 129,13

0,00

5

528 MŠ a ŠJ Pod Rovnicami

2

1 948,00

0,00

6

9

MÚ Nám. sv. Františka

7
8

7 KCK
18 WC + iné

1

1 003,76

1

1

1 003,76

10

7 739,95

SPOLU suma:
SPOLU počet:

1

3 299,87

0,00

1

5 851,86

0,00
0,00

2
9 151,73
42 876,62
14,00

1

24 981,18

1 076,06

1. 1.

Z účtu 023 – Dopravné prostriedky navrhuje VaLK - po odňatí - vyradiť motorové vozidlo
Fiat Scudo Combi
Auto Fiat Scudo Combi dostala, od 1.1.2018, do správy VPS KV - príspevková organizácia.
Listom z 26.4.2019, evid. číslo 8207, požiadala VPS KV o odzverenie motorového vozidla.
Ako dôvod uviedla, že auto je od 3/2018 nepojazdné vzhľadom na poškodený motor a posunutú
nápravnicu a tiež, že autu končí k 9.5.2019 platnosť technickej a emisnej kontroly.
Nepojazdnosť auta nebola už riešená žiadnym servisom. Zostalo odstavené na Botanickej ul.
O odzverenie žiadali za účelom odhlásenia auta z evidencie motorových vozidiel jeho majiteľom.
Pozn.: 2. 3. 2018 si na toto vozidlo nechala VPS KV, príspevková organizácia, vystaviť technický
preukaz, kde je uvedená ako vlastník aj držiteľ.
Podľa § 119a zákona č. 8/2009 Z.z. bolo auto dočasne vyradené z evidencie (do 6.5.2020) – boli
mu odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla časť I aj II.
Osobné vozidlo bolo zakúpené v 2/2005 za 24 981,18 €, pridelená mu bola ŠPZ BA011MD, odpisované bolo 4 roky.
Bol vypracovaný znalecký posudok, v ktorom znalec posúdil stav vozidla a vyčíslil aj hodnotu
tohto nepojazdného auta na 75,- € bez DPH.
VaLK, na základe poskytnutých podkladov, označila auto pre MÚ za neupotrebiteľné a súhlasí
s návrhom na jeho vyradenie a likvidáciu v zmysle „Zásad hospodárenia“.
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Za neupotrebiteľný hnuteľný majetok sa považuje majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie,
poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.

Z účtu 028 – Dlhodobý hmotný majetok navrhuje VaLK vyradiť majetok v hodnote
7 739,95 € - 10 kusov.
1.2.
GPS jednotku UCS, zakúpenú v 12/2015, v obstarávacej cene 510,82 €, nainštalovanú do vozidla
Fiat Scudo Combi s ŠPZ BA011MD. Zostatková cena GPS k 30.9.2019 je 20,06 €.
1.3.
Faktúrou č. 21042018 boli od firmy ekoDEA zakúpené, v 4/2018, v sume 2 304,- €, 2 ks košov
na separovaný odpad (trojkoše).
Namontované boli v Parku SNP v Líščom údolí.
21.4.2019 bolo zistené, že jeden z košov bol podpálený. Kôš z recyklovaného plastu, s kovovou
konštrukciou bol úplne zničený, plast rozliaty a kovová konštrukcia pokrivená a obhorená.
29.4.2019 bolo podané trestné oznámenie.
21.6.2019 bolo, na MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves, doručené Uznesenie OR PZ v Bratislave IV,
z 17.6.2019, ktorým sa trestné stíhanie prerušuje, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykoť trestné stíhanie voči určitej osobe.
Obstarávacia cena 1 ks trojkoša bola 1 152,- €, zostatková cena k 30.9.2019 je 1 056,- €.
1.4.
MŠ Ľ. Fullu 12 a
1.5.
MŠ Pod Rovnicami 1
predložili návrhy na vyradenie hracích prvkov z dvora.
Na základe Revízií detských ihrísk v MŠ k 27. 12. 2017 boli mnohé hracie prvky označené ako
nebezpečné, ktoré je potrebné opraviť alebo odstrániť.
Z tohoto dôvodu bola v 2/2018 navrhnutá zmena rozpočtu.
Zmenou rozpočtu – Uznesením č. 388/2018, bolo pre MŠ Ľ. Fullu 12 odsúhlasené zvýšenie výdavkov o 12 tis. € z Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení, určených na revitalizáciu
dvora.
Aby sa dvory mohli používať, neopraviteľné prvky boli už odstránené a odvezené v 9/2018.
Na likvidáciu starých hracích prvkov bola, pre MŠ Ľ. Fullu vystavená objednávka č. 548/2018
„priamym zadaním“ odsúhlasená prednostom 30. 08. 2018, vyfakturovaná v 11/2018 na sumu
823,20 € (FD 1703/2018). Nové hracie prvky boli v MŠ Ľ. Fullu namontované v 9/2018.

Z účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci – odsúhlasila VaLK vyradenie:
1.6.
Nefunkčného kopírovacieho stroja bizhub 223 Konica Minolta z roku 2010, používaného na
Úrade – v podateľni. Vzhľadom na cenu obstarania (3 299,87 €) musí byť návrh schválený aj
MiZ .
Kopírka bola zatiaľ presunutá do skladu na Borskej.
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1.7.
Z KCK Molecova bola navrhnutá na vyradenie videokamera SONY DCR VX1000E z roku
1996, v OC 5 851,86 €. Jedná sa o kameru, ktorá neexistuje. Pôvodne bola používaná televíznym
štúdiom sídliacim v KCK, ktoré bolo pred pár rokmi zrušené.

Z účtu 021 – Stavby - navrhuje VaLK vyradiť
1.8.
Budovu WC na Borskej ulici, ktorá je evidovaná na karte 021-18004.
K zvereniu došlo k 31.12.1992, na základe Protokolu č. 6 (9206/6).
Zaradená do majetku bola v OC 1 003,76 €, ako stavba, bez bližšej špecifikácie.
Pri inventarizácii k 31. 12. 2017 bola vykonaná obhliadka objektov na Borskej a Zohorskej
ulici. V súčasnosti sa v tomto objekte nenachádzajú žiadne WC i keď označenie na budove existovalo ešte v 9/2019.
Nepodarilo sa nájsť žiadne listy vlastníctva, na ktorých by sme boli uvedený ako správca takéhoto objektu.
Magistrát, ako vlastník, riešil predaj nehnuteľností v tejto oblasti v rokoch 2009 - 2013.

2. Návrh na vyradenie od Ústrednej inventarizačnej komisie (návrh ČIK 2):
2.1.

Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Inventarizačná komisia navrhuje na odpis - vyradenie nedokončených investícií z účtov 041 –
štúdie a zamerania plánovaných investičných akcií z roku 2014.
Jedná sa o vybudovanie domu pre seniorov Lackova 4, Borská 2, Janotova 12 a Janotova 15,
v ktorých sa nebude pokračovať - Príloha č. 2 v celkovej sume 21 740,00 €.
2.2.

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Návrh na odpis – vyradenie nedokončených investícií, plánovaných od roku 2009 do roku 2013
- kúpa nehnuteľnosti na Janotovej 15 z r. 2012 a architektonická štúdia stavby pre poskytovanie
bývania sociálnej starostlivosti z roku 2013 – budova 1.6.2016 zhorela,
- energetický audít v ZŠ Majerníkova 62 z roku 2012 a
- projektová dokumentácia rekonštrukcie KCK z roku 2009 a stavebné povolenie KCK z r. 2011,
v ktorých sa nebude pokračovať a to celkovej sume 47 691,00 € - Príloha č. 3.
Po schválení vyradenia majetku MiZ MČ Bratislava–Karlova Ves, bude pokračovať jeho
likvidácia v súlade so Zásadami.
Pozn: viac dokumentácie sa nachádza na
S:\VYRAĎOVACIA a LIKVIDAČNÁ KOMISIA\NÁVRHY na VYRADENIE + ZÁPISY z VaLK\8. MiZ 5.11.2019

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
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Stanoviská komisií k materiálu Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 14.10.2019:
Komisia legislatívno-právna odporúča aby k predmetnému materiálu zaujal stanovisko hlavný
kontrolór mestskej časti.
Prít.: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 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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