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2 
 

 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 
 

A. schvaľuje 
vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku z databázy majetku 
a účtovníctva v celkovej obstarávacej cene: 34 514,- Eur, podľa zoznamu (Prílohy č. 1) 
z rokovania vyraďovacej a likvidačnej komisie zo dňa 18.10.2021. 
 
 

B. súhlasí 
s predajom vyradeného majetku za najvyššiu ponúknutú sumu a s fyzickou likvidáciou majetku 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
 

C. schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok v celkovej výške 73 868,81 Eur podľa 
zoznamu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia a daňových pohľadávok v celkovej 
výške 17 862,19 Eur podľa zoznamu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia a ich 
odpísanie v účtovnej evidencii, 
 
 

D. splnomocňuje 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

  
 
Vyraďovanie majetku 
 
Na základe rozhodnutia starostky č. 17/2016 zo dňa 01.12.2016 bola zriadená stála Vyraďovacia 
a likvidačná komisia (ďalej v texte aj „VaLK“), ktorá je poradným orgánom starostky  
a miestneho zastupiteľstva na posudzovanie návrhov na vyradenie majetku mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) 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 (ďalej len „Zásady 
hospodárenia“). 
 
V čl. 19 Zásad hospodárenia je definované vymedzenie kompetencií pri nakladaní s majetkom, 
ktoré podliehajú schváleniu miestnym zastupiteľstvom. Patrí k nim aj podľa bodu 2. písm. h) 
rozhodnutie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku, ak jeho obstarávacia hodnota je 
vyššia ako 500,- €. 
 
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. 
 
Vyraďovacia a likvidačná komisia na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 18.10.2021, odsúhlasila na 
vyradenie a likvidáciu všetok majetok navrhnutý na vyradenie jednotlivými oddeleniami, 
materskými školami a školskými jedálňami ako aj samotnou VaLK po zistení skutkového stavu 
v nebytových priestoroch. 
 
Najviac návrhov na vyradenie bolo predložených referátom informačných systémov a GIS 
miestneho úradu, ktoré súvisia s priebežnou výmenou zastaralej alebo nefunkčnej techniky – 
kopírky, tlačiarne, PC a pod. Niektoré návrhy referátu informačných systémov a GIS sa týkali aj   
vybavenia materských škôl a knižnice IT technikou. Na vyradenie bol navrhnutý aj software 
v obstarávacej cene 779,76 € zakúpený v roku 2011, určený na úpravu dokumentov, ktorý už 
v súčasnosti nikto nepoužíva.  
  
Na detských ihriskách Jamnického, Púpavová a Park Kaskády, boli inštalované nové herné prvky, 
ktoré spĺňajú súčasné normy a v tej súvislosti boli odstránené a už zlikvidované staré herné prvky, 
ktoré je potrebné vyradiť z databázy aj z účtovníctva. 
 
Materská škola Ľ. Fullu predložila návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
v obstarávacej cene 3 479,03 € - staré videorekordéry a kopírka zaevidované v roku 2004, 
projektor z roku z 2011. 
 
V návrhu je ale aj dataprojektor za 670,- € zakúpený v roku 2019 spolu s interaktívnou tabuľou 
a notebook za 554,67 € z roku 2020. Tieto dva kusy boli odcudzené pri  2-och krádežiach v roku 
2021 (18.2.2021 a 8.6.2021 – riešilo OO PZ Karlova Ves). Zostatková cena dataprojektora 
k 30.9.2021 je 307,04 € a notebooku 438,67 €. 
 
Ďalej je potrebné po odbornom technickom posúdení v školskej jedálni MŠ Ľ. Fullu vyradiť 
elektrickú trojrúrovú pec z roku 2010 v obstarávacej cene 2 795,13 €.  
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V MŠ Majerníkova 11 bolo zlikvidované a odvezené oplotenie dolnej a hornej hojdačky, 
evidované a účtované od roku 2014 ako drobná stavba v hodnote 2 218,80 € a staré video 
zaevidované v roku 2004 v  obstarávacej cene 647,28 €.  
 
Z nebytových priestorov na Matejkovej 20 navrhuje VaLK, na základe obhliadky vyradiť 
telefónnu ústredňu z roku 1994, ktorá už dávno neplní svoju funkciu a zo skladu na Borskej 
vyradiť vianočnú elektrickú výzdobu z roku 2005, ktorá už roky nebola inštalovaná a je 
energeticky náročná a 6 ks doteraz nepoužitých vlajkových sklolaminátových stožiarov 
zakúpených v roku 2004 – kus za 776,85 €. (Nakoľko mestská časť nevie nájsť využitie pre takéto 
stožiare, ponúkneme ich na predaj.) Z majetku navrhujeme vyradiť aj staveniskový rozvádzač 
z roku 2006 v obstarávacej cene 936,17 €, ktorý používala príspevková organizácia VPS, ale 
v súčasnosti je neupotrebiteľný a nemá ani revíznu kontrolu.  
 
 
Dlhodobý nehmotný majetok (odpisovaný)    

Tabuľka k prílohe č. 1 
       

Por. 
číslo 

číslo 
útvaru Názov 

Dlhodobý nehmotný  
majetok   SPOLU 

počet 
018                                         

Software                                                                               
do 2 400,- € 

počet € 

1 9 MÚ Nám. sv. Františka 1 779,76 1 779,76 
    SPOLU: 1 779,76 1 779,76 

 
 
 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok (odpisovaný)   
                                                                                                                       Tabuľka k prílohe č. 1            

Por. 
číslo 

číslo 
útvaru Názov 

Dlhodobý  hmotný  majetok SPOLU 

počet 

028                                                               
Sam. hnut. 

veci                                                    
do 1 700,- 

€    

počet 

022                                                                 
Sam. hnut. 

veci                                                    
nad 1 700,- 

€    

počet 
021                

budovy a 
stavby                                                 

počet € 

1 9 MÚ Nám. sv. 
Františka 6 6 911,42         6 6 911,42 

2 21 Sklad Borská 6 4 661,09 1 5 202,98     7 9 864,07 
3 17 Ihriská - hracie prvky 3 3 832,32         3 3 832,32 
4 48 Matejkova 20 0 0 1 2 430,26     1 2 430,26 
6 523 MŠ Ľ. Fullu 6 3 479,03 1    2 795,13      7 6 274,16 
7 527 MŠ Majerníková 11 1 647,28     2 2 218,80 3 2 866,08 
8 8 Knižnica 1 1 555,93         1 1 555,93 

    SPOLU: 23 21 087,07 3 10 428,37 2 2 218,80 28 33 734,24 
 
Vyraďovacia a likvidačná komisia na svojom rokovaní odsúhlasila, aby majetok navrhnutý 
na vyradenie bol označený ako neupotrebiteľný, vyradený z evidencie majetku a účtovníctva 
a následne, po odsúhlasení, v zmysle platných Zásad hospodárenia (do 500,- € starostkou 
a pri majetku nad 500,- €  MiZ) zlikvidovaný. 
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Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 

 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou (ďalej len „Zásady hospodárenia“) s účinnosťou od 01.01.2016 povinná 
pri nakladaní s majetkovými právami starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka, najmä peňažné 
záväzky boli riadne a včas splnené, prípadne aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných 
orgánoch.  
 
Dôvody a proces upustenia od vymáhania nedaňovej pohľadávky je upravený v Čl. 15 Zásad 
hospodárenia: 
 
„1. Mestská časť a správca môže trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky,  
a) nepresahujúcej 20,00 Eur (nepatrná pohľadávka),  
b) ak nebolo možné pohľadávku uplatniť v dedičskom konaní po dlžníkovi, 
c) ak zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné,  
d) ak nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je podklad 
pre to, aby súd, alebo iný príslušný orgán určil výšku podľa úvahy, ak ju dlžník dobrovoľne 
nezaplatil.  
 
2. Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky upustiť iba raz v kalendárnom 
roku, iba ak by súčet pohľadávky, od vymáhania ktorej sa upustilo a pohľadávky od vymáhania 
ktorej sa má upustiť, nepresiahol 20,- € .  
 
3. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 500,- € istiny schvaľuje miestne zastupiteľstvo.  
 
4. Mestská časť môže dočasne upustiť od vymáhania pohľadávky a to v prípade, že s dlžníkom 
bude spísaná notárska zápisnica o uznaní dlhu a vykonateľnosti záväzku a fyzická osoba, ktorá nie 
je podnikateľom, preukáže nemožnosť dočasne plniť svoje záväzky zo sociálnych dôvodov, resp. 
právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, preukáže dočasnú platobnú neschopnosť.  
 
5. Dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky na základe predložených dokladov 
posúdi starosta mestskej časti, ktorý rozhodne aj o dobe, počas ktorej sa pohľadávky nebudú 
vymáhať, nie však dlhšie ako 12 mesiacov od ich splatnosti. Starosta mestskej časti raz ročne 
predloží miestnemu zastupiteľstvu informáciu o odpustených pohľadávkach.“  
 
Podľa čl. 12 ods. 4 Zásad hospodárenia: 
 
 „Nakladanie s pohľadávkami mestskej časti na úseku daní a poplatkov sa riadi zákonom 
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.„ 
 
Národná rada Slovenskej republiky prijala 26. júna 2019 zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení 
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj „zákon 
o exekučnej amnestii“). 
 
Ako sa uvádza v dôvodovej správe predkladaného návrhu zákona, návrh zákona bol predložený 
z dôvodu potreby efektívneho vyriešenia problému vedenia niektorých exekúcií, v ktorých 
nedochádza k exekvovaniu majetku povinného a ani  k zastaveniu exekúcie napriek tomu, že 
povinný je nemajetný. Akumulácia jednotlivých čiastkových skutočností spôsobujúcich tento 
problém dospel do štádia, že na súdoch Slovenskej republiky bolo v tom čase vedených cca 
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2,6 milióna tzv. „starých“ exekúcií (exekučných konaní vedených podľa predpisov účinných 
do 31. marca 2017), pri ktorých oprávnený spravidla nenavrhne zastavenie exekúcie (nesúhlasí 
s jej zastavením) najmä z dôvodu rizika, že bude musieť znášať trovy exekúcie súdneho 
exekútora. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach vykonané zákonom č. 2/2017 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. 
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, neviedli 
k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií, keďže prechodné ustanovenia tejto právnej 
úpravy prijali pravidlo, podľa ktorého sa exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 
dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri 
súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.  
 
Najvýznamnejším cieľom návrhu zákona bolo zmeniť v tejto oblasti „pravidlá hry“ a odhaliť 
nemajetné exekúcie, ktoré majú byť z tohto dôvodu ukončené. Ambíciou návrhu zákona bolo 
teda zavedenie osobitného procesného mechanizmu zastavenia tzv. starých (nemajetných) 
exekúcií priamo zo zákona, pričom technické otázky súvisiace s ukončením exekučných 
konaní sa navrhlo zveriť súdnemu exekútorovi. Obdobný procesný režim zastavenia tzv. 
starých (nemajetných) exekúcií sa navrhol použiť aj na prípady dôvodov pre zastavenie 
exekúcie, ak oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, zastavenie exekúcie 
navrhol oprávnený, či v prípadoch, ak z dôvodu účinkov vyhlásenia konkurzu na majetok 
povinného, resp. oddlženia povinného nastal dôvod pre ich zastavenie.  
 
Prijatie tohto zákona malo zásadný dopad na pohľadávky evidované mestskou časťou Bratislava-
Karlova Ves, ktoré boli v procese exekučného vymáhania.  
 
V súvislosti s prijatím zákona o exekučnej amnestii bola prevažná časť exekučných konaní, 
v ktorých boli uplatnené pohľadávky mestskej časti, zastavená z dôvodu naplnenia podmienok, 
ktoré definuje tento zákon. V dôsledku tejto skutočnosti v účtovníctve mestskej časti je 
evidovaných množstvo pohľadávok, ktoré je potrebné odpísať. V čase prijatia Zásad hospodárenia 
zákon o exekučnej amnestii nebol platný a účinný, preto Zásady hospodárenia neupravujú 
výslovne postup v prípade zastavenia exekučného konania z dôvodu exekučnej amnestie.  
 
Zastavením exekučného konania z dôvodu exekučnej amnestie bolo vymáhanie pohľadávok 
ukončené bez ich vymoženia, pričom je možné odôvodnene predpokladať, že ich prípadné 
opätovné vymáhanie podaním nového návrhu na vykonanie exekúcie s ohľadom na splnenie 
podmienok exekučnej amnestie by bolo opakovane neúspešné a nehospodárne. Na základe 
uvedeného predkladáme miestnemu zastupiteľstvu návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok, ktorých vymáhanie bolo ukončené vydaním rozhodnutia o zastavení exekúcie podľa 
zákona o exekučnej amnestii.    
 
Zároveň pripájame aj návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok, kde sú pre ukončenie  
vymáhania iné dôvody, definované v súlade so Zásadami hospodárenia a u ktorých zo všetkých 
okolností prípadov je zrejmé, že ich ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné.  
 
Rovnako prekladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania daňových pohľadávok, i keď 
väčšina z nich je do 50 Eur, nakoľko Zásady hospodárenia neurčujú limit pre kompetenčné 
určenie orgánu obce, ktorý trvalé upustenie od vymáhania daňovej pohľadávky schvaľuje.  
 
Presný zoznam a charakteristika jednotlivých pohľadávok je zosumarizovaná v tabuľkovom 
prehľade, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto materiálu a uznesenia. 
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V zmysle ustanovení Zásad hospodárenia predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok v dvoch častiach – pohľadávky nedaňového charakteru a pohľadávky daňové. 
Nedaňové pohľadávky sú vzhľadom na ich rôznorodosť prehľadne uvedené v tabuľke, kde je pri 
každom prípade uvedené o aký typ pohľadávky ide a tiež dôvod na rozhodnutie o ukončení 
vymáhania.  
 
Pohľadávky daňové navrhované na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky sú predložené 
v členení na:  
• daň za psa  
• užívanie verejného priestranstva - ambulantný predaj (predajné stánky) 
• užívanie verejného priestranstva - rozkopávky 
• užívanie verejného priestranstva - parkovanie 
• poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov  (staré roky 2002-2005) 
• užívanie verejného priestranstva - letné terasy  
 
Celková suma za daňové pohľadávky je 17 862,19 Eur. Dôvodom na trvalé upustenie 
od vymáhania pohľadávok a následné odpísanie pohľadávok z účtovníctva mestskej časti je 
v prevažnej časti zastavenie exekučných konaní z dôvodu exekučnej amnestie, v niekoľkých 
prípadoch došlo k zastaveniu exekúcie vyhlásením konkurzu pre nemajetnosť, v ojedinelých 
prípadoch ide o nevymožiteľné pohľadávky z dôvodu, že daňovníkom boli opakovane zasielané 
výzvy na úhradu, ktoré boli vrátené ako nedoručené a v niekoľkých prípadoch je pohľadávka 
natoľko nízka, že vymáhanie týchto pohľadávok by bolo nehospodárne (daň za psa, sumy od 0,25 
– 50,- Eur).  
 
Na základe vyššie uvedených skutočností s poukazom na cit. všeobecne záväzné právne predpisy 
a Zásady hospodárenia predkladáme miestnemu zastupiteľstvu na schválenie návrh na trvalé 
upustenia od vymáhania pohľadávok podľa priloženého zoznamu pohľadávok a ich odpísanie 
v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 25.11.2021: 
Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 
majetku a návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 

 

V Bratislave 06.12.2021 
 


