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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
komisia
I.

odporúča MZ schváliť

Vyradenie majetku (hnuteľný a nehnuteľný) mesta Žilina:
1) Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Hájik v celkovej obstarávacej hodnote 58 568,16 EUR,
zostatková hodnota k 31.07.2019 je 43 788,06 EUR.
2) Prvky detskej ihriskovej vybavenosti v lesoparku Chrasť v celkovej obstarávacej hodnote
156 581,03 EUR, zostatková hodnota k 31.07.2019 je 113 182,27 EUR.
3) Projektové dokumentácie v celkovej hodnote 13 590,10 EUR.
4) Rozhlasové vedenie v Bánovej, Trnovom a v Závodí v celkovej obstarávacej hodnote 8
767,97 EUR, zostatková hodnota k 31.07.2019 je 2 535,12 EUR.
5) Štyri detské ihriská nachádzajúce sa na sídliskách: Hájik, Solinky, Vlčince II a III v celkovej
obstarávacej hodnote 81 795,05 EUR, zostatková hodnota k 31.07.2019 je 69 525,53 EUR.
Odpis pohľadávky mesta Žilina:
6) Odpis pohľadávok mesta voči spoločnosti Žilbyt, s.r.o. v celkovej výške 22 474,76 EUR.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mesto vedie vo svojom účtovníctve majetok, ktorý z hľadiska podmienok zákona
o účtovníctve, interných smerníc mesta a uvedených podmienok navrhuje vyradiť.
MATERIÁL
Vyradenie predmetného majetku a odpis pohľadávky bol prerokovaný v Škodovej komisii dňa
06.05.2019 a 10.07.2019, ktorá navrhla vzhľadom na nižšie uvedené skutočnosti predmetný
majetok vyradiť a pohľadávku odpísať, a to formou uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Žiline.
1) Jedná sa o multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Hájik, ktoré bolo v r. 2018 prerobené na detské
ihrisko a z toho dôvodu je potrebné ho vyradiť z evidencie majetku.
2) Ide o poškodenú zničenú vybavenosť, ktorá nebola vhodná na ďalšie používanie z hľadiska
funkčnosti a bezpečnosti. V rokoch 2017 a 2018 boli Nadáciou Žilinský lesopark odstránené
pôvodné ihriskové komponenty a nahradené novými. Prvky starého detského ihriska boli
odstránené a zlikvidované uskladnením na skládke.
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3) Jedná sa o pôvodné projektové dokumentácie k stavbám č. 1106, 1202, 1228, 1304, 1318,
1702, 1731, ktoré neboli zrealizované úplne alebo čiastočne, resp. boli prekryté iným
riešením a sú pre mesto nepoužiteľné.
4) Jedná sa o pôvodné rozhlasové vedenie v Bánovej, Trnovom a v Závodí, pričom v
uvedených prímestských častiach je už používaný nový bezdrôtový verejný rozhlas, preto
je potrebné vyradiť z evidencie majetku mesta pôvodný už nepoužívaný verejný rozhlas.
Škodová komisia odporučila uvedené predložiť na odsúhlasenie MZ a po odsúhlasení žiada
doručiť doklad, ako bolo s uvedeným majetkom naložené, resp. aká bola jeho likvidácia.
5) Uvedené detské ihriská sú v zlom technickom stave, nevyhovujúce bezpečnostným
normám, z toho dôvodu je nutné ich odstránenie a nahradenie novými hracími prvkami.
6) Jedná sa o refakturáciu nákladov fakturované dodávateľom AutoCont SK, a.s. mestu Žilina
v období od 4/2017 – do 12/2018. Spoločnosť AutoCont SK, a.s fakturovala mestu údržbu
výpočtovej techniky, jej prenájom a tlačové služby. Mesto následne časť výdavkov na tieto
služby fakturovalo svojej 100% spoločnosti Žilbyt, s.r.o. podľa pokynov bývalého vedenia
ekonomického odboru. K uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi mestom a spoločnosťou
Žilbyt, s.r.o. ale nedošlo, hoci sa deklarovalo, že zmluvný vzťah sa zrealizuje. Z tohto
dôvodu spoločnosť Žilbyt, s.r.o. oprávnene vracala tieto faktúry mestu. Spoločnosť Žilbyt,
s.r.o. realizuje na základe mandátnej zmluvy bytové a nebytové hospodárstvo mesta. Jedná
sa o tzv. II. účtovný okruh, ktorý spadá do samotného účtovníctva mesta, výpočtová
technika tak bola využívaná aj pre tieto potreby. V účtovníctve mesta odpisom tejto
pohľadávky nedôjde ani k ovplyvneniu výsledku hospodárenia, ani k zníženiu majetku
(aktív) v netto hodnote, nakoľko bola k pohľadávke v roku 2018 vytvorená opravná položka
v plnej výške.
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