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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov
k 31.12.2016.

2.
Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o vykonanej fyzickej a dokladovej
inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016.
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3. Dôvodová správa
V zmysle §§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade s príkazom starostu č.
3/2016 bola v Mestskej časti Bratislava-Rača vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov
a rozdielu majetku, záväzkov za rok 2016. Inventarizácia bola vykonaná v dvoch dátumoch.
Inventarizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku ku dňu 30.09.2016,
inventarizácia dlhodobého finančného majetku, zásob, finančných účtov, pohľadávok
a záväzkov k 31.12.2016. Čiastkové inventarizačné komisie podľa inventúrnych súpisov
fyzicky prekontrolovali dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Nakoľko inventarizáciu
účtovná jednotka vykonáva ku dňu riadnej účtovnej závierky, t.j. k 31.12.2016, za obdobie od
01.10.2016 do 31.12.2016 boli vyčíslené prírastky a úbytky a takto zistené hodnoty boli
porovnané s účtovným stavom k 31.12.2016 (Príloha č. 1).
Fyzickú inventarizáciu majetku vykonali ustanovené čiastkové inventarizačné komisie
na základe podkladov z inventárnych súpisov. Inventarizáciou neboli zistené žiadne rozdiely.
Čiastkové inventarizačné komisie navrhli vyradenie majetku v obstarávacej cene do 1 000 Eur
a nad 1 000 Eur. Výsledky inventarizácie boli prerokované ústrednou inventarizačnou
komisiou.
Ústredná inventarizačná komisia schválila výsledky inventarizácie, prerokovala a
schválila návrhy na vyradenie nepoužiteľného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
v jednotlivej obstarávacej cene do 1 000 Eur v celkovej obstarávacej hodnote 36 157,52 Eur
(Prílohy č. 2 a 3), zostatková hodnota je 0,00 Eur. Z toho majetok v operatívnej evidencii je
vo výške 7 017,48 Eur €. Nad 1 000 € bol vyradený majetok v celkovej obstarávacej hodnote
69 194,23 Eur, zostatková cena je 0,00 Eur (Prílohy č. 4 a 5).
Vyraďovacia komisia súhlasila s likvidáciou navrhnutého majetku na vyradenie
po prerokovaní a schválení ústrednou inventarizačnou komisiou.
Podľa smernice č. 5/2009 zo dňa 15.12.2009 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ
Bratislava–Rača, čl. 6, bod 9 rozhoduje štatutárny zástupca MČ Bratislava Rača
o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, keďže zostatková cena
jednotlivých hnuteľných vecí majetku navrhnutého na vyradenie neprevyšuje 3.320 Eur.
Odborné posudky na navrhnutý vyradený majetok sú poskytnuté k nahliadnutiu
v kancelárii č. 21 u p. Gembickej.
V januári 2017 sme vykonali dokladovú inventarizáciu finančného majetku,
pohľadávok a záväzkov.
V prílohe č. 6 je Inventarizačný zápis všetkých súvahových účtov k 31.12.2016
s odsúhlasenými zostatkami podľa dokladov vrátane majetkových účtov podľa fyzickej
inventarizácie k 30.09.2016 s ich prírastkami a úbytkami od 01.10.2016 do 31.12.2016.

Prílohy:
Príkaz starostu č. 3/2016
Zápis z rokovania ÚIK k DHNM ku dňu 31.12.2016
Tabuľky (prílohy) č. 1 – 6
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5. Stanoviská stálych komisií
materiál: Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2016

Komisia
Komisia finančná a
majetková

Komisia životného
prostredia, výstavby,
územného plánu a
dopravy
Komisia školská,
kultúrna, športová a
pre podporu
podnikania a
vinohradníctva

Komisia sociálna a
bytová

stanovisko

zapracované A/N

berie na vedomie informáciu o vykonanej inventarizácii
majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku,
pohľadávok, záväzkov k 31.12.2016

A

zdôvodnenie

