Základná škola Nevädzová 2, 821 01 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Ružinov
Dňa 22.11.2016

Návrh
na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2, Bratislava
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Predkladateľ:
PaedDr. Mária Orságová, v.r.
riaditeľka školy

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia MZ
- dôvodovú správu
- prílohu /zápis č. 2/2016,
odborný posudok o technickom
stave/
- stanovisko KFPČaI

Spracovateľ:
Jana Pluhárová, v.r.
ekonómka

Materiál prerokovaný:
v KFPČal dňa 16.11.2016

Bratislava, november 2016

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Ružinov

schvaľuje

A.

vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2, podľa priloženej prílohy
v nadobúdacej hodnote 4.164,51 €,

ukladá

B.

PaedDr. Márii Orságovej, riaditeľke ZŠ Nevädzová 2, Bratislava
zabezpečiť:
1. vyradenie majetku z evidencie ZŠ:
IČ

Názov

Dátum obstarania

VII.46

Kamerový systém

08.05.2007

Nadobúdacia
cena
4.164,51€

2. zabezpečiť likvidáciu majetku organizáciou na to určenou.

Zostatková
cena
0,- €

Dôvodová správa
V zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č 13/2012 zo dňa 15. mája 2012
o hospodárení s majetkom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hl.
mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov a na základe
záverov vyraďovacej komisie ZŠ Nevädzová 2, Bratislava predkladáme návrh

na vyradenie
dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2, Bratislava podľa priložených príloh.
Súčasný technický stav konštatuje odborný posudok v prílohe. Uvedený kamerový systém nie
je ďalej použiteľný, je poškodený a náhradné diely nie sú k dispozícii.
Materiál bol prerokovaný v miestnej rade, KFPČaI, MZ MČ Bratislava-Ružinov
s odporúčaním MZ návrh schváliť.

Základná škola Nevädzová 2, 821 01 Bratislava
Zápis č. 2/2016
o prehliadke dlhodobého hmotného majetku vedeného v operatívnej evidencii ZŠ
navrhnutého na vyradenie.
Obhliadku majetku na vyradenie uvedeného v prílohe vykonala
dňa 06.10.2016 vyraďovacia komisia menovaná riaditeľom ZŠ dňa 31.08.2016
v zložení:

Jana Pluhárová
Mgr.Viera Kubová
Mgr. Viera Kunošová

- člen VK
- člen VK
- člen VK

Súpis dlhodobého hmotného majetku vedeného v operatívnej evidencii navrhnutého na
vyradenie tvorí prílohu tohto zápisu a predstavuje hodnotu:

DL HM
nad 3.500,- €

Slovom:

4.164,51 €

Štyritisícstošesťdesiatštyri eur 51 centov

Vyraďovacia komisia zistila, že majetok navrhnutý na vyradenie (viď. Prílohu č. 1)
kusovo a úplnosťou súhlasí s evidovaným počtom. Jeho stav však nevyhovuje k ďalšiemu
používaniu.
Komisia ďalej konštatuje, že k znehodnoteniu nedošlo neoprávneným používaním,
ani nesprávnym zaobchádzaním, ale zastaralosťou a fyzickým opotrebovaním.
Komisia preto navrhuje, aby tento majetok bol vyradený a fyzicky zlikvidovaný
firmou na to určenou.
Podpisy členov vyraďovacej komisie:
v zložení:

Jana Pluhárová, v.r.
Mgr.Viera Kubová, v.r.
Mgr. Viera Kunošová, v.r.

- člen VK
- člen VK
- člen VK

Uvedený dlhodobý hmotný majetok je morálne a fyzicky zastaralý a oprava
by sa blížila k čiastke, za ktorú je možné kúpiť nový výrobok na vyspelejšej technickej
úrovni. V účtovníctve je majetok úplne odpísaný.
Posudky sú priložené.

Vyraďovacia komisia:
Člen : Viera Kubová, v.r.
.............................podpis
Člen : Viera Kunošová, v.r. .............................podpis
Člen : Jana Pluhárová, v.r. .............................podpis
Bratislava, dátum 06.10.2016
Príloha č. 1

Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava

Návrh
na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
Por. Inventárne
Názov
číslo
číslo
1 VII.46
Kamerový systém
Spolu

Nadobúdacia
cena
4.164,51
4.164,51

Zostatková
cena
0,00
0,00

Dátum
obstarania
08.05.2007

Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava
Zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie dňa 06.10.2016
Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí prejednala návrh na vyradenie nasledovného
dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume 4.164,51 €(viď. príloha č.1 - zoznam)
Pozn.: nad 3.500,- €
Uvedený dlhodobý hmotný majetok je morálne a fyzicky zastaralý a oprava by bola finančne
nákladná až rovnaká cene obstarania nového majetku. V účtovníctve je majetok úplne
odpísaný.
Odborné posudky sú priložené.
Vzhľadom na dané skutočnosti vyraďovacia komisia doporučuje priložený dlhodobý hmotný
majetok vyradiť a fyzicky zlikvidovať.

Bratislava dňa 06.10.2016
Predkladateľ:
PaedDr. Mária Orságová, v.r.
riaditeľka školy

..................................(podpis)

Členovia VK:
Mgr. Viera Kubová, v.r.

..................................(podpis)

Členovia VK:
Viera Kunošová, v.r.

..................................(podpis)

Členovia VK:
Jana Pluhárová, v.r.

.................................(podpis)

Rozhodnutie riaditeľa príslušnej školy: súhlasím so stanoviskom vyraďovacej komisie

PaedDr. Mária Orságová, v.r.
riaditeľka školy

