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

 

Materiál na 25. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa 04.04.2017

                              

Návrh
  na vyradenie majetku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladateľ:      Spracovateľ  :
Ján Hrčka      Ing. Jana Hrvoľová
prednosta miestneho úradu                  oddelenie právne a majetkové 

       

                    
Prerokované:                                                                  Miestna rada  p r e r o k o v a l a
- v miestnej rade 21.03.2017                                          materiál a   o d p o r ú č a
                                                                                        predložiť ho do miestneho zastupiteľstva
                                               

Prerokované:
v komisii F       16.03.2017                                          Stanovisko komisie je obsahom materiálu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

A. schvaľuje

vyradenie  neupotrebiteľného  dlhodobého  hmotného  a  nehmotného   majetku  v  celkovej
obstarávacej  cene 68 382,02 €,  v zostatkovej cene 0,00 €.

B. súhlasí 

s  predajom  vyradeného  majetku  za  najvyššie  ponúknutú  sumu  a  fyzickou  likvidáciou
nepredaného majetku v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. O odpadoch. 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA
 

Na základe rozhodnutia  starostky č.  17/2016  z 1.12.2016  bola zriadená  stála   Vyraďovacia  a
likvidačná  komisia,  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.

Komisia v zložení – predseda:        Ing. Janka Mahďáková
                                 podpredseda:  Ing. Jana Hrvoľová
                                 členovia:         Mgr. Mária Pástorová
                                                         Ing. Matúš Súlovec 
                                                                 Anton Horínek

prerokovala  na  zasadnutí 21.12.2016  a  6.3.2017 návrhy na vyradenie predložené z materských
škôl, školských jedální  a z miestneho úradu. 
Komisia  posúdila  stav majetku, označila  ho za neupotrebiteľný a  navrhuje   jeho vyradenie  a
likvidáciu.

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. 

Majetok  bol  odpisovaný  v  súlade  so  zákonom č.  595/2003  Z.z.  o  dani  z  príjmov.  Ku  dňu
vyradenia má nulovú zostatkovú cenu.



                                                                                                                 

Navrhovaný majetok na vyradenie (príloha)  bol obstaraný v rokoch 1997 – 2008, len mraznička
zo ŠJ Fullu bola zakúpená v roku 2011. Mraznička sa v 9/2016 pokazila, firma Gastro chladenie,
ktorá ju prišla opraviť, zistila únik chladiacej zmesi a navrhla mrazničku vyradiť z používania.
 
Podľa informácií  na internete sa u tejto značky približne  po 5 až 6 rokov (aj skôr),  objavuje
porucha – únik chladiva z nekvalitných, lepených spojov v chladiacom okruhu. Únik chladiva je
neopraviteľný, pretože je všetko zaliate v pene a je to neprístupné oprave.
Túto  skutočnosť  potvrdil  aj  opravár  firmy  Gastro,  ktorý  sa  telefonicky  ozval  na  mailovú
požiadavku  na  vyčíslenie  ceny  opravy.  Potvrdil  neopraviteľnosť  mrazničky  –  i  keď  by  do
chladiaceho  okruhu  doplnil  plyn  – cca  za 100,-  €,  tento by opätovne unikol  v  priebehu  1-2
týždňov. Preto nedoporučil, už v 9/2016, investovať do takejto opravy – viď. Opravný list.

Stanovisko k mrazničke 

V  zmysle  požiadavky  komisie  finančnej  a  podnikateľskej  zo  dňa  16.3.2017,  vykonal  fyzickú
obhliadku mrazničky Ing. Peter Sedlák, ktorý písomne prehlasuje, že jej oprava je nevykonateľná
a aj neefektívna  z  dôvodu vyššie uvedeného.

Stanovisko vedúceho informačných systémov a matriky – Ing. Matúša Súlovca 
  
Osobné  počítače  používané  na  úrade  majú  odporúčanú  životnosť  maximálne  4  roky.
Všetky počítače navrhnuté na vyradenie majú 8 a viac rokov a nie je možné ich využívať pre
bežnú prácu. Vyraďujú sa iba nefunkčné a zastaralé počítače, ktoré nie je možné iným spôsobom
využiť.  

Na  počítačoch  je  nainštalovaný  zastaralý  operačný  systém  Windows  XP,  ktorý  nepodporuje
potrebné  aplikácie  používané  na  úrade.  Aktualizácia  operačného  systému  na  zastaralých
počítačoch alebo ich iné využitie nie je možné z dôvodu technologického pokroku. 

V zmysle  Rozhodnutia  č.  17/2016, čl.  7,  bod 2,  a)  o  prebytočnosti  alebo  neupotrebiteľnosti
majetku,  ako aj o  spôsobe naloženia  s ním  rozhoduje  miestne  zastupiteľstvo,  ak obstarávacia
hodnota majetku prevyšuje sumu 500,- €. 

Po schválení  vyradenia  majetku MiZ MČ Bratislava – Karlova Ves, bude zverejnená ponuka na
jeho odpredaj. 
Majetok, o ktorý nebude záujem, bude zlikvidovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.223/2001
Z.z. O odpadoch (elektrospotrebiče, elektronika).  
Predbežne je dohodnutý jeho odvoz  s firmou ENVIDOM v 4/2017.
 

Útvar Názov miesta ks
Dlhodobý majetok  Cena spolu

nehmotný-drobný hmotný – drobný
obstarávacia zostatková

od 650,- do 2 399,99 € od 500,- do 1 699,99 € od 1 700,- €

521 MŠ a ŠJ Adámiho 1 989,05 989,05 0,00
523 MŠ a ŠJ  Fullu 1 0,00
525 MŠ a ŠJ Kolískova 2 628,26 0,00
527 MŠ  a ŠJ Majerníkova 11 1 530,77 530,77 0,00
9 Miestny úrad – IT 52 0,00

Spolu 57 0,00

hmotný  

1 134,00 1 134,00
1 700,51 2 328,77

4 008,92 53 171,20 6 219,31 63 399,43
4 008,92 56 453,28 7 919,82 68 382,02



Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 16.03.2017:
Finančná komisia odporúča :

1. predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva,  za predpokladu doplnenia  do
dôvodovej  správy  stanovisko  odborného  oddelenia  úradu  o  možnosti  využitia,  resp.
opravy výpočtovej techniky a mrazničky

2. spracovať pasporty hmotného majetku a jeho rozmiestnenia v budovách mestskej časti 
Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

 
 
Bratislava, 27. 3. 2017

 


