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1. NÁVRH UZNESENIA  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade s § 6 a § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa 

Čl. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným 

do správy mestskej časti Bratislava – Vajnory zverenie hnuteľného majetku, a to 8 kusov 

dotykových LCD displejov so skrytým pojazdom na stenu, v celkovej hodnote 45 880,- €, do 

správy Základnej škole Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava, za účelom 

skvalitnenia vyučovacieho procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 

Miestna rada po prerokovaní 

 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na zverenie hnuteľného majetku, 8 kusov dotykových 

LCD displejov so skrytým pojazdom na stenu, v celkovej hodnote  45 880,- €,do správy Základnej 

škole Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava. 
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3.  DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Mestská časť Bratislava-Vajnory je vlastníkom hnuteľného majetku: 

1. Inventárne číslo 2022/DHM/2007 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

2. Inventárne číslo 2022/DHM/2008 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

3. Inventárne číslo 2022/DHM/2009 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

4. Inventárne číslo 2022/DHM/2010 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

5. Inventárne číslo 2022/DHM/2011 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

6. Inventárne číslo 2022/DHM/2012 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

7. Inventárne číslo 2022/DHM/2013 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

8. Inventárne číslo 2022/DHM/2014 – Dotykový LCD displej Legamaster 86“, so 4 

keramickými krídlami a so skrytým pojazdom na stenu, v obstarávacej cene 5 735,- €, 

 

t. j. v celkovej obstarávacej cene 45 880,- € s DPH, ktorý nadobudla na základe Zmluvy 

o dodávke tovaru č. 58/2022 zo dňa 19.7.2022. 

 Celková zostatková účtovná hodnota zverovaného hnuteľného majetku k 31.12.2022 bude 

41 080,- €, t. j. 5 135,- € za kus. 

 

 

V súlade s § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na základe Zásad hospodárenia 

s majetkom mestskej časti Bratislava-Vajnory predkladáme na schválenie zverenie vyššie 

špecifikovaného hnuteľného majetku do správy Základnej škole Kataríny Brúderovej za účelom 

skvalitnenia procesu výučby.  

 

 Podľa Článku 6 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Vajnory 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, schválených dňa 14.10.2015, 

(ďalej len „Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti“) – Mestská časť zveruje majetok do 

správy organizáciám zriadeným mestskou časťou bezodplatne, v rozsahu potrebnom pre plnenie 

ich úloh, pre ktoré boli zriadené. Na platnosť zmluvy o prevode správy majetku sa vyžaduje 

predchádzajúci písomný súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ak ide o hnuteľný majetok, 

ktorého zostatková cena je nad 3 500,- €. 

 

 

Majetok bude v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti zverený písomnou 

formou, a to Zmluvou o odovzdaní a prevzatí majetku mestskej časti a Protokolom o zverení 

majetku do správy.  
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 5/2022 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 15. decembra 2022 

 

 

 

 

 

K bodu 12: 

Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej škole Kataríny Brúderovej, 

Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava 

 

Uznesenie k bodu 12: 

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku, odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu 

prerokovať a schváliť návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej škole Kataríny 

Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava 

 

Hlasovanie:  za:8   proti:   zdržal sa:  

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 16.12.2022 

 

  


