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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2014
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje:
odpis neupotrebiteľného majetku mesta Žilina v sume 118.087,75 EUR tak, ako je
predložené.

Dôvodová správa :
Na základe príslušných ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina (v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, ako aj zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve), bol vypracovaný zoznam ďalej
nepoužiteľného majetku (podrobne spísaný v Materiály, účtovaný v zmysle opatrenia MF SR
č. MF/16786/2007-31 v znení neskorších zmien a doplnkov), ktorého ďalšie využitie
v podmienkach mesta je neefektívne, nehospodárne, neúčelné a neúčinné. Z tohto dôvodu
navrhujeme takýto majetok vyradiť z účtovnej evidencie mesta Žilina.
Priložený zoznam bol v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina, predložený na
škodovú komisiu, ktorá vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhuje predmetný majetok
popísaný v priloženom materiály vyradiť z účtovníctva Mesta Žilina.
Odpis, vyradenie tohto majetku nemá žiaden dopad na finančnú situáciu Mesta Žilina,
nakoľko sa jedná len o účtovnú transakciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
a interných predpisov Mesta Žilina. V prípade následného odpredaja majetku,
nepredpokladáme z takejto transakcie taký príjem, ktorý by čo i len menej významným
spôsobom zasiahol do hospodárenia mesta.

Materiál :
Návrh na vyradenie majetku

Na základe príslušných ustanovení Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina a v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, bol spracovaný zoznam majetku
(podrobne popísaný nižšie a účtovaný v zmysle §28 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
v znení neskorších zmien a doplnkov), ktorého ďalšie prevádzkovanie nie je z pohľadu
rozpočtu a hospodárenia mesta efektívne a hospodárne, resp. je technicky dnes už nemožné
a jeho oprava by bola nehospodárna. Z tohto dôvodu navrhujeme takýto majetok vyradiť
z účtovnej evidencie mesta.
Priložený zoznam bol v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina 1 ,
predložený na škodovú komisiu, ktorá navrhla z dôvodu sumy schváliť vyradenie majetku
prostredníctvom rozhodnutia MZ v Žiline, a to bez určenia zodpovednej osoby, nakoľko ju
nie je možné jednoznačne určiť (nie je dôvod určovať zodpovednú osobu, nakoľko sa jedná
o vyradenie majetku, ktorého prevádzka je výrazne nehospodárna, resp. majetok je už
technicky a morálne odpísaný, je nepoužiteľný).
Na uvedený majetok je zaúčtovaná opravná položka, v celkovej sume, teda účtovná
zostatková cena predmetného majetku vykázaná v súvahe je takmer nulová.
Takýto odpis nemá žiaden dopad na finančnú situáciu Mesta Žilina, nakoľko sa jedná
len o účtovnú transakciu, bez priameho finančného dopadu na rozpočet mesta. V prípade
odpredaja takto vyradeného majetku, nepredpokladáme z pohľadu príjmovej časti rozpočtu
významný dopad na rozpočet mesta (výnos z predaja sa predpokladá vzhľadom na druh
majetku minimálny v porovnaní so zostatkovou hodnotou majetku).
Zoznam majetku navrhnutého na odpis
Čis. st.

Názov stavby
Analógový kamerový systém (MP)
KIA Sorento (ZA 265CO)
SPOLU

1

čl. 3 a čl.4 VZN č. 21/2009 v znení neskorších zmien

Obstarávacia
cena v €

Zostatková
cena v € (k
30.04.2014)

225.772,34

111.317,02

10.000,00

6.770,73
118.087,75

Stručný popis k zoznamu majetku, navrhnutého na vyradenie

022/5-06/0768 – Analógový kamerový systém (MP)

111.317,02 €

Jedná sa o starý analógový kamerový systém využívaný MP, ktorý je v súčasnosti plne
nahradzovaný moderným digitálnym kamerovým systémom. Vzhľadom na vek a opotrebenie,
ako aj dnes už značné morálne zastaranie celého systému, systém nebol a ani nebude ďalej
podporovaný, teda je z hľadiska ďalšej prevádzky nepoužiteľný. V zmysle zápisu škodovej
komisie zo dňa 15.11.2013, v bode 3, navrhujeme tento systém vyradiť.
023/6-11/00001 – KIA Sorento (ZA 265CO)

6.770,73 €

Jedná sa o vozidlo, ktorého prevádzka je finančne značne náročná (vysoké prevádzkové
náklady). Z tohto dôvodu, je vozidlo odstavené a dlhodobo sa nevyužíva. Jeho reálna hodnota
podľa znaleckého posudku je cca 4.593,- €, preto bude vozidlo po vyradení predané.
V zmysle zápisu škodovej komisie zo dňa 11.03.2014, bodu 1, odseku c, navrhujeme toto
vozidlo vyradiť.

