
 
 

 1 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 

        (8. volebné obdobie) 
  

 
 
 

Materiál na 13. rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves  dňa 22.9.2020 

 
 
                               

 
 

 
Návrh                                                                                                                        

na odňatie správy majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves                                            
príspevkovej organizácii VPS KV         

a                                                                                                                            
na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves                                                                                                                  
     

 
  
 
 
 
Predkladateľ:           Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková, PhD.                              Ing. Jana Hrvoľová 
prednostka miestneho úradu                    oddelenie majetkové  a podnikateľských                                            
                                             činností                         
 
 

 
 
                           
Prerokované:                                                                    
  
- v miestnej rade dňa 16.9.2020                                     miestna rada prerokovala materiál             
                                                                                        a  odporúča 
                                                                  predložiť ho do miestneho zastupiteľstva                                        

  

  
 
 

 
Prerokované:  
  
v komisii  F         dňa 10.9.2020 
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                                                     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:  24 202,18 € - podľa Prílohy č. 2  z  VaLK z 8.7.2020 
                                                                        44 691,94 € - podľa Prílohy č. 3  z VaLK z 8.7.2020 
a 
odňatie správy VPS motorového vozidla.Volkswagen Transporter a následne jeho vyradenie 
z databázy majetku a účtovníctva v obstarávacej cene: 12 900,- €. 

  
 
 

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 
  
 

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,- €. 

  
Vyraďovacia a likvidačná komisia zasadala 8.7.2020 a prerokovala: 
 
1. Doručené návrhy na vyradenie 
 
Najviac návrhov na vyradenie prišlo z MÚ – IT, ktoré súvisia s výmenou výpočtovej techniky. 
Navrhnutý na vyradenie bol aj  SW, ktorý bol zakúpený v rokoch 1997 až 2004 a v súčasnej dobe 
je už nepoužiteľný. 
Ďalej sa návrh týkal aj 2-och telefónnych ústrední  evidovaných v majetku od roku 2001 a 2005, 
ktoré boli na MÚ nahradené novou technológiu. Ústredne sú funkčné, no  vzhľadom na zastaralú 
technológiu nepredpokladáme záujem o ich ďalšie využitie.  
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Navrhnuté na vyradenie sú aj 3 väčšie kopírky Canon z rokov 2005, 2012 a 2013 a jedna kopírka 
Minolta z r. 2003, ktoré sú nefunkčné a ich oprava je nerentabilná. 
Návrh na vyradenie predložila aj ŠJ pri MŠ  Pod Rovnicami (do 500,- €) a Suchohradská, v ktorých 
došlo koncom roka 2019 k výmene vybavenia kuchýň. 
V MŠ L. Sáru boli navrhnuté na vyradenie dve demontované pružinové hojdačky, evidované od 
roku 2006, nevyhovujúce normám – hrozba poranenia oka. 
 
2. Kontajnery na Botanickej ulici č. 13 
 
26. 6. 2020 bola vykonaná  obhliadka areálu používaného VPS na Botanickej ul. č.13 vedúcou odd. 
dopravy a životného prostredia a  3-mi členmi VaLK. 
Dôvodom bola potreba odstránenia min. 2-och  kontajnerov, ktoré bránia plynulému vyskladneniu 
dlažby.  Členovia VaLK  sa zhodli na vyradení a odstránení všetkých  8 veľkokapacitných kontaj-
nerov evidovaných v majetku od roku 1993. 

Kontajnery mal v prenájme Anton Homola – HOMOLA team, ktorý už v 3/2015 žiadal   o vyradenie 
7 ks kontajnerov, 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  uznesením 
č. 432/20018 zo 16.6.2018 bolo, na návrh čiastkovej inventarizačnej komisie z r. 2017, vyradených 
už 6 kontajnerov. Kontajnery boli firmou HOMOLA team aj zlikvidované.  

Zvyšných 8 kusov si žiadala VPS ponechať. V súčasnosti ich už nepoužívajú, majú nové – modré. 
 
Komisia, na základe stavu zistenému na mieste, navrhuje  ich vyradenie a likvidáciu. 
 
V areáli, na Botanickej ulici 13, sa nachádza ešte ďalší majetok, ktorý by bolo vhodné zlikvidovať. 
Jedná sa najmä o panelové garáže – 5 ks, ktoré sa dostali do majetku MÚ v roku 1991 na základe 
zverovacieho  protokolu č. 9106.  
 
Komisia navrhuje zatiaľ tieto garáže ponechať a doriešiť ich likvidáciu komplexne aj s vlast-
níckym vzťahom k pozemkom. 
 
3. Líščie údolie – tabuľa cti s osvetlením 
 
Pri mapovaní majetku spojeného s verejným osvetlením pre potreby Magistrátu bolo zistené, že   
v Líščom údolí evidujeme tabuľu cti s osvetlením, ktorú sme dostali do majetku zverovacím pro-
tokolom č. 9206/1 v roku 1992, v obstarávacej cene 181 tis. Sk, t.j. 6 039,89 €.  
Táto tabuľa sa už v Líščom údolí nenachádza - kedy a ako bola odstránená už nevieme zistiť. 
VaLK komisia preto navrhuje tabuľu cti vyradiť z majetku. 
 
Dlhodobý nehmotný majetok (odpisovaný) 
                                                                                                                       Tabuľka k prílohe č. 2              

Por. 
číslo 

číslo 
útvaru 

Názov 

Dlhodobý nehmotný  majetok   SPOLU 

počet 
018 

Software               
do 2 400,- € 

počet 
013             

Software        
od 2 400,- € 

počet € 

1 9 MÚ Nám. sv. Františka 4 4 201,94 3 20 000,24 7 24 202,18 

    SPOLU: 4 4 201,94 3 20 000,24 7 24 202,18 
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Dlhodobý hmotný majetok (odpisovaný) 
                                                                                                                       Tabuľka k prílohe č. 3            

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 € 

1 9 MÚ Nám. sv. Františka 9 11 666,60 4 15 707,62 13 27 374,22 

2 15 PARK SNP     1 6 030,89 1 6 030,89 

3 35 Kontajnery 8 4 409,50     8 4 409,50 

4 523 MŠ Ľ. Fullu 3 1 796,60     1 796,60 

5 527 MŠ a ŠJ Majerníkova 11 2 1 582,09     2 1 582,09 

6 526 MŠ  L. Sáru 2 1 712,80     2 1 712,80 

7 529 ŠJ Suchohradská 3 1 735,64 1 2 050,20 2 2 785,84 

    SPOLU: 23 20 903,23 6 23 788,71 29 44 691,94 

 
 
Komisia súhlasila, 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. 
 
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. 
 
 
4. Motorové vozidlo Volkswagen Transporter 
 
Listom  doručenom 29.01.2020, zaevidovanom pod číslom 2857,  požiadala VPS KV o odzverenie 
motorového vozidla.Volkswagen Transporter  s odôvodnením, že auto je od apríla 2019 nepojazdné 
– má poškodené elektrické rozvody.  
21.01.2020 dala VPS auto dočasne vyradiť z evidencie vozidiel.  
Technická a emisná kontrola vozidla končí  25.10.2020. 
Osobné vozidlo bolo zakúpené v 11/2014 od NEOF s.r.o. Veľké Dvorníky, za 12 900 €,  
pridelená mu bola ŠPZ BA576 IN, odpisované bolo 4 roky. 
Rok výroby 2010, dátum uvedenia do prevádzky v SR: 5.11.2014. 
 
Motorové  vozidlo Volkswagen Transporter dostala, od 1.1.2018, do správy VPS KV -  príspevková 
organizácia. 
2. 3. 2018 si na toto vozidlo nechala VPS KV, príspevková organizácia, vystaviť technický preukaz, 
kde je uvedená ako vlastník aj  ako držiteľ  (tak ako na všetkých TP dopravných prostriedkov, 
ktoré VPS dostala do správy). 
Vozidlo  je od 4/2019 odstavené ako nepojazdné na ulici pri MÚ. 
 
VPS bola vyzvaná na predloženie dokladov zo servisu preukazujúcich starostlivosť o zverený 
majetok, stanovisko servisu k rentabilite opravy ako aj zabezpečenie znaleckého posudku 
k tomuto motorovému vozidlu navrhovaného VPS-kou, po odňatí správy, na vyradenie. 
 
VPS predložila stanovisko Autoelektroservisu, v ktorom je oprava auta vyčíslená na 11 800,- € 
(materiál – elektrický zväzok káblov 9 800,- € + práca 2 000,- €.  
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Znalecký posudok bol vypracovaný Ing. Igorom M. Šimkom na základe objednávky z 18.8.2020.  
V závere znalec uvádza: V posudzovanom prípade sa jedná o vozidlo v dlhodobo prevádzky 
neschopnom stave. Na uvedenie vozidla do prevádzky schopného stavu by v prípade opravy podľa 
technologických predpisov výrobcu vozidla na danú opravu bolo potrebné vynaložiť neúmerne 
vysoké finančné náklady, ktoré násobne prevyšujú aktuálnu všeobecnú hodnotu vozidla. 
 
Na základe predbežnej ponuky na burze vrakov bude toto vozidlo Volkswagen Transporter ešte 
predajné.  

 
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a 
odporúča materiál predložiť  

Stanovisko komisie finančnej zo dňa 10.09.2020: 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál „Návrh na odňatie správy a vyradenie 
majetku ... „ a odporúča predložený návrh schváliť. 
 
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní:     za:    proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 
Stanoviská komisií k materiálu Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
  

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa   : 

Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 

 


