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Návrh 

                                             na vyradenie prebytočného majetku  

                mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad hospodárenia   

  

 

 

Predkladateľ:                Spracovateľ: 

Mgr. Michal Drotován              Ing. Jana Hrvoľová 

prednosta                                        oddelenie majetkové                                                                                                     

                                                                                  a podnikateľských činností 

 

 

 

 

                           

 Prerokované:                                                                   

 

- v miestnej rade        12.06.2018                              miestna rada prerokovala materiál a odporúča 

                                                                         predložiť do miestneho zastupiteľstva 

                                                

                                         

    

- v komisii  RPHSR  04.06.2018                                                                      

- v komisii  F  11.06.2018  

 

 
Materiál obsahuje: 

Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 

Stanoviská komisií 
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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  99 807,10 € - podľa Prílohy č. 1 a 

                                              380 419,56 € - podľa Prílohy č. 2 

  

 

B. súhlasí 

 

s likvidáciou vyradeného 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.  Monika Ďuricová 

                                                                  Ivan      Baroňák, DiS 

 

prerokovala na zasadnutí 24.05.2018  návrhy na vyradenie predložené po ukončení inventarizácie. 

 

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a  záväzkov bola vykonaná, v súlade 

s ustanoveniami §§  29 a 30 zákona o účtovníctve, na základe interného predpisu č. 11/2017, zo dňa 

16. októbra 2017, Príkazu starostky. 

K 31.12.2017 bola vykonaná kompletná inventarizácia, tzn. že sa fyzicky inventarizoval aj všetok 

hmotný a nehmotný majetok, pri ktorom je periodicita raz za štyri roky.                                             

Posledná fyzická inventúra hmotného a nehmotného majetku bola vykonaná k 31.12.2013. 

K 31.12.2017 sme mali v databáze majetku zaevidovaných 12 424 ks majetku, ktorý bol fyzicky aj              

dokladovo zinventarizovaný, v celkovej hodnote 71 503 994,31 €.                                                                       

Jednotlivé čiastkové inventarizačné komisie (ČIK) mali posúdiť aj stav majetku a v prípade potreby                  

predložiť „Návrh na vyradenie majetku“.  
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Časť majetku bola navrhnutá na vyradenie po inventarizácii už v roku 2013, ale k vyraďovaniu ani             

k likvidácii podľa týchto návrhov nedošlo.                                                                                                    

V roku 2017  boli  predložené  návrhy na vyradenie 73 ks majetku v celkovej hodnote 99 807,10 €  

a podnet  na doriešenie situácie s objektovými meračmi, ktoré  sú  zaevidované v celkovej  hodnote  

380 419,56 € v nezistenom množstve. 

 Fotodokumentácia a podklady na: https://miz.karlovaves.sk/komisie/2018/VYRADENIE/ 

 

 
 

Z účtu  021 – Stavby  (len z databázy)  boli  na vyradenie navrhnuté 3 plechové garáže  z Botanickej 

ulice č. 13 v obstarávacej cene 0,00 € z 1/1991. 

Z majetku vedenom na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – nad 1 700,- 

€,  je navrhnutých na vyradenie 14 ks, v celkovej hodnote 45 617,12 €.  

• Jedná sa o 1 počítač v obstarávacej cene 2 227,88 € z r. 2004, evidovanom  na  bývalom  SSŠ,  

• 6 ks  z  majetku KCK, v hodnote 32 506,30 € - ozvučovacia  a osvetľovacia  technika z rokov 

1996 – 2003.  

V roku 2016 došlo ku kompletnej rekonštrukcii elektroinštalácie v objekte KCK na Molecovej  2,               

bolo  tiež  dodané  a nainštalované  nové  osvetlenie  javiska,  inteligentné   osvetlenie  interiéru       

a  exteriéru   budovy, orientačné   osvetlenie.  Z   tohto  dôvodu  bola   navrhnutá   na  vyradenie             

osvetľovacia   sústava  za   13 135,83 €,  osvetlenie   KCK  za  2 329,18 €  a  zabezpečovacie   a              

signalizačné zabezpečenie v OC  1 658,04 € z rokov 1997-1998.  

Ozvučovacia a obrazová technika bola už tiež všetka nahradená novou, pôvodná je nefunkčná a 

nachádzajú sa z nej väčšinou len časti.  

• 2 počítače z knižnice z rokov 1999 (1 700,51 €) a 2001 (1 796,66 €) a  1 koberec z  r. 2001  za   

2 517,08 € bol zlikvidovaný pri pokládke nového koberca v 8/2017.  

• 1 počítač z DC Lackova z roku 2002 v obstarávacej cene 1 796,66 €. 

• 2 ks – hrové prvky – pingpongový  stôl  a  pružinová hojdačka  z verejného ihriská – v  hodnote        

1 334,- € (zostatková cena k 5/2018 je 44,- €). 

 

https://miz.karlovaves.sk/komisie/2018/VYRADENIE/
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Z dlhodobého  drobného  hmotného majetku – účet 028 (od 500,-  do 1 700,- €) je  navrhnutých  na   

vyradenie 56 ks v celkovej sume 54 189,98 €.  

• Najväčšiu časť z tohto vyraďovaného majetku tvoria hrové prvky ihrísk:  

o materské školy - 11 ks v celkovej obstarávacej cene 10 895,34 € a  

o verejné ihriská - 13 ks v hodnote 15 603,76 €. 

Väčšina týchto hrových prvkov bola už demontovaná z dôvodu bezpečnosti.                                        

(pingpongový stôl na detskom ihrisku Adámiho bol už nahradený 2 x, ale predchádzajúce 2 stoly     

z roku 2004 a 2012 neboli vyradené z majetku) 

• Ďalej  bolo  navrhnutých  na vyradenie 6 veľkokapacitných  kontajnerov (Homola-team) z  roku 

1993 a snehová radlica z roku 1997 – celková obstarávacia cena 4 701,17 €. 

Už v 3/2015 žiadal Anton Homola – HOMOLA team o vyradenie 7 ks  kontajnerov, ktoré  mal  v 

prenájme, čo zdôvodnil   tým, že  vek   kontajnerov  je  asi   30 rokov, sú  veľmi  opotrebované  a  

neustále  sa  mu  ich  nedarí   udržiavať v   prevádzkyschopnom  stave, nakoľko  náklady  na  ich 

opravu prekračujú nadobúdaciu cenu  nových kontajnerov. Jeho žiadosti  nebolo vyhovené a tak   

došlo k ukončeniu zmluvy k 11/2015.  

HOMOLA team mal prenajatých  14 ks  veľkokapacitných kontajnerov, z ktorých  ČIK  navrhla 

na vyradenie 6 ks. 

• 8 počítačov z rokov 2000-2011 v celkovej hodnote 9 309,46 €, 

• 2 notebooky z rokov 2007 a 2009 v celkovej OC 2 406,46 €, 

• 2 tlačiarne a 1 kopírovací stroj z rokov 2004-2007 v celkovej OC 2 514,97 €. 

Táto technika  sa  už nepoužíva, nachádza sa v rôznych skladoch, ktoré  sú aj  nevhodné pre jej 

uskladnenie a na jej následné ďalšie  používanie – napr. sklad – garáže na Borskej.                       

Komisia zhodnotila  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.   

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,- €.  

Zoznam majetku nad 500,- € je Prílohou č. 1 a 2. 

Vzhľadom  k  tomu, že  sa  jedná o  majetok –  hrové  prvky, ktoré  už  boli  odstránené  z  dôvodu       

bezpečnosti  a elektrotechniku, ktorá  je  stará a nefunkčná, ako aj garáže a kontajnery, navrhujeme 

aby bol majetok zlikvidovaný bez ďalšieho zverejňovania ponuky na odpredaj. 

 

Pri  inventúre  k  31. 12. 2017  boli zistené  i  nasledovné skutočnosti, ktoré  je  potrebné doriešiť.     

Odporúčanie Vyraďovacej a likvidačnej  komisie k meračom je v závere. 

Rozvody v hodnote 282 477,31 € a objektové merače vody v hodnote 200 212,48 € boli zverené 

MČ Bratislava-Karlova Ves od Hlavného mesta SR v rokoch 1992-1994.                                 

Rozvody    boli  zaradené  ako  stavby (účet 021), obstarané boli v rokoch 1990-1992 (stará KV a 

Dlhé diely).                                                                                                                                               

Objektové merače tepla   boli zaradené  ako samostatné  hnuteľné  veci (účet 022), obstarané  v r. 

1993.  
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Tepelné hospodárstvo MČ Bratislava-Karlova Ves predstavuje  nákup, distribúciu a  predaj tepla 

na území  MČ. Pre   mestskú časť ho  na  základe Mandátnej  zmluvy č. 002/1996, s  účinnosťou     

od 1.1.1996, zabezpečovala Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť a. s. (KORS a. s.).     

Zostatková hodnota Rozvodov k 31.12.1995 predstavovala 240 500,42 €, Objektových meračov 

134 138,79 €.                                                                                                                                      

Rozvody aj merače zostali v majetku MČ aj po 1.1.1996.                                                                           

Rozvody boli odpisované na MiÚ  ešte v  rokoch 2014-2015, objektové  merače  v  obstarávacej 

cene 200 212,48 € boli odpísané v 12/2000.  

K ukončeniu zmluvy s KORS, a. s. došlo v 5/2008.                                                                           

18. 6. 2008 bola podpísaná Koncesná zmluva o  poskytovaní  služieb  pri  zabezpečení  dodávok 

tepla  a  teplej  vody  číslo  056 0 90 01 08  medzi  Mestskou  časťou  Bratislava-Karlova  Ves  a 

Bratislavskou teplárenskou, a .s. s účinnosťou od 1.7.2008.  

KORS, a. s. viedla vo svojom účtovníctve objektové merače, ktoré boli obstarané v rokoch 2001 

až 10/2007 v OC 180 207,09 €, v zostatkovej cene  k ukončeniu zmluvy v sume 50 312,09 €. 

MČ Bratislava-Karlova Ves, po  ukončení  zmluvy  s KORS v 5/2008, prevzala tieto merače do 

svojho  majetku  a odpisovala ich – posledné  boli  odpísané  v roku 2011. Jedná  sa  o  146 kusov 

meračov.                                                                                                                                                      

Bratislavská  teplárenská,  a. s.   tieto  merače   postupne  vymieňala  –  napr.  existuje  zoznam  

meradiel (časti)  odovzdaných  po  demontáži MČ  -  54 ks  sa  nachádza  v  sklade – garážach na 

Borskej. Ostatné demontované merače sa nepodarilo zistiť, kde sa nachádzajú.                                                      

Merače    tepla    sú   zastaralé,   nefunkčné,   morálne  zastaralé   a   technicky   nepoužiteľné   a    

zdemontované boli za účelom ich výmeny.  

Záver:   

Pri rozvodoch i meračoch došlo k mnohým chybám.                                                              

V  majetku  máme  evidované  pôvodné   merače    prevzaté  od   Hlavného  mesta   v    hodnote 

220 212,48 €, ktoré  boli  nahradené  meračmi nakúpenými KORS, a. s. v hodnote 180 207,09 €, 

a tieto boli  nahrádzané meračmi nakúpenými BAT, a. s.                                                                                                 

To  znamená, že   majetok, v  obstarávacej  cene  380 419,56 €, v  zostatkovej  cene  0,00 €  už 

neexistuje a treba ho z majetku vyradiť.                                                                                                 

Rozvody                                                                                                                                                     

Podľa Koncesnej zmluvy článok IV , bod 3 zadávateľ postupuje koncesionárovi práva spojené so 

správou a užívaním vecí uvedených v Protokole ... včítane vykonávania odpisov...                   

Rozvody  má  MČ stále v majetku  a  ako je  uvedené  vyššie, boli  po celú  dobu  od  zverenia od 

Hlavného mesta SR aj odpisované.                                                                                                           

 

Po  schválení  vyradenia majetku MiZ MČ Bratislava – Karlova Ves, bude  majetok zlikvidovaný 

v súlade s ustanoveniami zákona č.223/2001 Z.z. O odpadoch. 

 

 

33. MiR dňa 12.06.2018 

 

Stanoviská komisií k materiálu Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad hospodárenia. 
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Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 11.06.2018: 

Materiál nebol prerokovaný -  komisia nebola uznášania schopná. 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 

dňa 04.06.2018: 

Komisia RPHSR prerokovala predložený materiál a odporúča materiál  predložiť na rokovanie 

MiZ. 

Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 


