Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.06.2019

Názov materiálu: VYRADENIE MAJETKU V SPRÁVE SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY

Obsah materiálu:
- Dôvodová správa
-

Zápis zo zasadnutia likvidačnej komisie Služieb mesta Piešťany
zo dňa 21.12.2018

Návrh uznesenia:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany v obstarávacej cene
35 652,09 €
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Mgr. Monika Jankechová, správca majetku
Ing. Renáta Racíkova, ekonómka organizácie
Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Dôvodová správa
K 31.12.2018 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v súlade so zákonom č.431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Bol vydaný príkazný list primátora mesta č.1/2018 zo dňa 23.10.2018, ktorým prikázal
vykonať riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov formou
fyzickej a dokladovej inventarizácie. Výsledky fyzického stavu majetku SMP z čiastkových
inventarizačných zápisov boli porovnané s účtovným stavom majetku SMP. Porovnaním
fyzického a účtovného stavu majetku SMP nebol zistený prebytok ani manko na majetku.
Dokladová inventarizácia bola vykonaná v termíne do 31.01.2019.
Na základe obhliadky a posúdenia stavu opotrebenia, Likvidačná komisia (LK) SMP ,
v zápise zo zasadnutia LK zo dňa 21.12.2018

od p or ú č a

v súlade so Zásadami

hospodárenia s majetkom mesta Piešťany schválených uznesením MsZ č. 59/2011, článok IX.
– Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta, majetok v správe SMP
v y r a d i ť z evidencie a následne nefunkčný majetok zlikvidovať podľa zoznamu v zápise
LK.
Predmetom návrhu LK na vyradenie majetku je majetok, ktorý je značne fyzicky
opotrebovaný, nefunkčný, nepotrebný, znehodnotený používaním, morálne zastaraný. Oprava
je vzhľadom k dobe užívania a opotrebenia nerentabilná. Kosačka, krovinorez a postrekovače
sú staré a poruchové, sú
v nevyhovujúcom

technickom

opotrebované morálne aj technicky. V súčasnosti sú
stave,

z hľadiska

prevádzky

aj

bezpečnosti.

PC,

tlačiarne, kopírovací stroj a príslušenstvo sú rovnako nefunkčné a doslúžili svojmu účelu.
Výmena náhradných dielov a oprava je finančne náročná, pričom niektoré náhradné diely sú
ťažko dostupné. Výpočtová technika a elektronika sú zastarané a nezodpovedajú súčasným
potrebám a požiadavkám. Vloženie investícií do opráv by bolo ekonomicky nerentabilné.
Tlačiareň parkovacích kariet EPSON, zakúpená v roku 2018, sa vyraďuje z dôvodu
poškodenia pri poistnej udalosti č.5000642218. Telefónne aparáty sú nepotrebné, nakoľko sa
vymenila zastaraná telefonická ústredňa, vrátane všetkých technických zariadení, ktoré už
nespĺňali požiadavky nového telekomunikačného systému. Komponenty z detských ihrísk
nezodpovedajú

bezpečnostným

predpisom

a

normám,

sú

zastarané

a nevzhľadné.

V súčasnosti nespĺňajú nároky a požiadavky pre hry a aktivity súčasnej generácie. Smetné

koše a parkový mobiliár sa navrhuje vyradiť z dôvodu nefunkčnosti a znehodnotenia, nakoľko
je rozbitý a poničený.

Zostatková cena vyraďovaného majetku je k 31.10.2018 :
Stredisko

invent.číslo

Názov

Vstupná cena

Zostatk.cena

Dát.obstar.

Detské ihrisko
330

2242412412/15

Pentagon

12 551,09

2002,18

15.12.2002

Zostatková cena ostatného vyraďovaného majetku je nulová.
O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku mesta Piešťany v správe
Služieb Mesta Piešťany v obstarávacej cene 35 652,09 € rozhoduje primátor mesta Piešťany
na základe Čl. IX. ods.3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany. Naloženie
s prebytočným a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom mesta v hodnote od 10.000, 01 Eur
obstarávacej ceny v súhrne od jednej mestskej právnickej osoby schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo mesta Piešťany v zmysle Čl. V., ods. 3, písm. e) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany.
Vyradený majetok, vrátane majetku, ktorý spadá do kategórie nebezpečných odpadov,
bude odovzdaný do separovaného komunálneho odpadu v zbernom stredisku.

Rozhodnutie riaditeľa SMP p.o :
súhlasím so stanoviskom likvidačnej komisie
Ing. Hana Dupkaničová
riaditeľka

Spracovala : Mgr. Monika Jankechová, správca majetku SMP
Dňa: 1.2.2019
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