Vnútorné predpisy
Univerzity Komenského v Bratislave,
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny

VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 15/2020

Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Vyraďovacej a likvidačnej
komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského
mesta Ľ. Štúra – Mlyny

Ročník 2020

Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), Vysokoškolského mesta Ľ.
Štúra – Mlyny (ďalej len „VM Ľ. Štúra – Mlyny UK“) vydáva v súlade s čl. 12 ods. 1 a čl. 10
ods. 6 Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a v súlade s druhou až štvrtou časťou
vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK tento príkaz:

Vymenúvam

1.

nových členov a predsedu Vyraďovacej a likvidačnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
v tomto zložení:
a) predseda vyraďovacej a likvidačnej komisie – Vojtech Oláh,
b) členovia vyraďovacej a likvidačnej komisie – Dušan Požgay, Erika Halgašová, Mgr.
Martin Slíž, Ing. Sylvia Pavlíková, Mgr. Ľubica Opálková.

2.

Vyraďovacia a likvidačná komisia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK je poradným orgánom
riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a má najmenej päť členov. Táto komisia sa riadi
vnútorným predpisom č. 18/2010 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK.

3.

Do pôsobnosti Vyraďovacej a likvidačnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK patria:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

predkladanie návrhov na vyradenie nepotrebných hnuteľných vecí,
overovanie stavu hnuteľných vecí navrhnutých na vyradenie,
zisťovanie príčin nepotrebnosti veci,
odporúčanie, ako sa má s nepotrebnou vecou naložiť a v prípade likvidácie aj
spôsobu jej likvidácie,
dbanie na to, aby príslušné pracovisko pri vyraďovaní nepotrebnej veci predložilo
komisii rozhodnutie o nepotrebnosti veci o tom, že vec je nepotrebná, ako aj na to,
aby predložilo príslušné doklady podľa vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernica
rektora UK Nakladanie s majetkom UK,
vyhotovenie zápisnice o vyradení veci, ktorá musí obsahovať označenie
nepotrebného majetku a jeho identifikačné údaje. Ak ide o nepotrebnú vec
v zostatkovej účtovnej hodnote 3 319,39 eura a menej, predseda komisie zápisnicu,
podpísanú všetkými členmi komisie a s vyjadrením Referátu majetku, predkladá na
schválenie riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. Ak ide o nepotrebnú vec
v zostatkovej účtovnej hodnote vyššej ako 3 319,39 eura, rektor UK schvaľuje
zápisnicu o vyradení veci na návrh riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. Zápisnica
o vyradení veci musí obsahovať aj spôsob jej likvidácie,
likvidácia vyradených hnuteľných nepotrebných vecí podľa zápisnice o vyradení
veci, a to tak, aby nedošlo k zámene s vecami, ktoré naďalej zostávajú v evidencii,
vyhotovenie zápisnice o likvidácii, ktorá obsahuje: dátum začatia a ukončenia
likvidácie, spôsob likvidácie v súlade so zápisnicou o vyradení veci, prípadne
doklad o spôsobe likvidácie veci, podpisy členov komisie.

4.

Týmto príkazom sa zrušujú jednotlivé menovacie dekréty za predsedu a členov
vyraďovacej a likvidačnej komisie z 1. apríla 2020.

5.

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Zápisnica Vyraďovacej a likvidačnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
o vyradení majetku (vzor)
Príloha č. 2 – Zápisnica Vyraďovacej a likvidačnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
o likvidácii majetku (vzor)
Príloha č. 3 – Rozhodnutie o nepotrebnosti hnuteľného majetku (vzor)

V Bratislave 16. decembra 2020

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Príloha č. 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

Zápisnica Vyraďovacej a likvidačnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK o vyradení
majetku
Ekk

(Vzor)

Ekonomické oddelenie
Prítomní: ...............................

...............................
...............................
...............................
...............................
................................

Vyraďovacia a likvidačná komisia prijala návrhy na vyradenie z evidencie a následnú
likvidáciu nepotrebného majetku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
Vyraďovacia a likvidačná komisia
vyraďuje
nepotrebný majetok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK z dôvodu jeho opotrebovania a poškodenia, pre
ktorý nemôže slúžiť svojmu účelu.

Majetok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK určený na vyradenie a likvidáciu v zostatkovej
účtovnej hodnote menej ako 3 319,39 eura – tabuľkový prehľad:
č. karty

predmet

počet kusov

jedn. cena

spolu v €

rok zaradenia

Príloha č. 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

Rekapitulácia
Ekk

počet kusov

spolu v €

spolu:
Spôsob likvidácie1:

Ekonomické oddelenie

Vyjadrenie Referátu majetku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:

Za Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
- meno a priezvisko predsedu komisie, podpis: ........................................
- mená a priezviská členov komisie, podpisy:

........................................
.......................................
.......................................
........................................
........................................

V Bratislave dňa ..........................

.............................................................
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
Podľa čl. 18 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK uviesť spôsob,
ako sa bude vyradený nepotrebný majetok likvidovať. Vyradenú nepotrebnú vec je možné zlikvidovať fyzickou
likvidáciou, odpredajom vybraným zamestnancom, využitím ako materiál na náhradné dielce a súčiastky. Fyzická
likvidácia môže byť uskutočnená spálením – spálenie sa realizuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
predpismi, najmä na úseku životného prostredia; odvozom do spoločnosti zameranej na likvidáciu odpadu;
vyhodením do nádoby na zber komunálneho odpadu. Odpredaj vyradenej veci sa uskutoční podľa vyhodnotenia
záujmu o kúpu za cenu, ktorá je stanovená v zápisnici o vyradení majetku.
1

Príloha č. 2

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

Zápisnica Vyraďovacej a likvidačnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK o likvidácii
Ekk
majetku
(Vzor)
Ekonomické oddelenie

Prítomní: ...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
................................

Vyraďovacia a likvidačná komisia
prehlasuje, že bol zlikvidovaný
vyradený majetok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na základe zápisnice Vyraďovacej a likvidačnej
komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK o vyradení majetku zo dňa ......, a to podľa nasledujúceho
tabuľkového prehľadu:

Zlikvidovaný majetok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK – tabuľkový prehľad
č. karty

predmet

počet kusov

jedn. cena

spolu v €

Príloha č. 2

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

Rekapitulácia
počet kusov
spolu:

spolu v €

Ekk

Dátum začatia a ukončenia likvidácie:
Spôsob likvidácie1:

Ekonomické oddelenie

Prílohy – doklad o spôsobe likvidácie2:
Za Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
- meno a priezvisko predsedu komisie, podpis: ........................................
- mená a priezviská členov komisie, podpisy:

........................................
.......................................
.......................................
........................................
........................................

V Bratislave dňa ..........................

Uviesť v súlade so zápisnicou o vyradení majetku. Podľa čl. 18 vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernica rektora
UK Nakladanie s majetkom UK vyradenú nepotrebnú vec možno zlikvidovať fyzickou likvidáciou, odpredajom
vybraným zamestnancom, využitím ako materiál na náhradné dielce a súčiastky. Fyzická likvidácia môže byť
uskutočnená spálením – spálenie sa realizuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä na
úseku životného prostredia (v zápisnici o likvidácii predseda likvidačnej komisie uvádza meno osoby
vykonávajúcej spálenie vyradenej veci, ktorá potvrdí vykonanie fyzickej likvidácie svojím podpisom v zápisnici);
odvozom do spoločnosti zameranej na likvidáciu odpadu; vyhodením do nádoby na zber komunálneho odpadu.
Odpredaj vyradenej veci sa uskutoční podľa vyhodnotenia záujmu o kúpu za cenu, ktorá je stanovená v zápisnici
o vyradení majetku. V prípade likvidácie vyradeného majetku využitím ako materiál na náhradné dielce
alebo súčiastky potvrdí vedúci príslušného pracoviska svojím podpisom v zápisnici o likvidácii prevzatie
vyradeného nepotrebného majetku na využitie na náhradné dielce alebo na súčiastky.
2
Špecifikovať doklad o spôsobe likvidácie a pripojiť k zápisnici. V prípade fyzickej likvidácie odvozom do
spoločnosti zameranej na likvidáciu odpadu (t. j. do zberných surovín) ako doklad o likvidácii predseda likvidačnej
komisie k zápisnici pripojí preberací list zo zberných surovín a doklad o poukázaní peňažných prostriedkov za
odovzdaný vyradený majetok.
1

Príloha č. 3

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469

Rozhodnutie o nepotrebnosti hnuteľného majetku
(Vzor)
Ekk

Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny ako
samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave vydáva toto
E k o n o m i c k ér oo zd dh eol ednni eu t i e:

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená funkciou riaditeľky Univerzity Komenského
v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny v súlade s ustanovením a § 5 ods. 8
zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s Príkazom rektora UK č.
8/2012 na vydávanie rozhodnutí o nepotrebnosti hnuteľného majetku a na základe Poverenia
rektora UK z 2. novembra 2020 rozhodla o
nepotrebnosti hnuteľných vecí:
Špecifikácia hnuteľných vecí1

Odôvodnenie2:
V Bratislave dňa ..............

.......................................................
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Uviesť obvyklé identifikačné údaje (číslo, názov, rok nadobudnutia, obstarávacia cena, zostatková účtovná
hodnota, príp. ďalšie doplňujúce údaje).
2
Uviesť, z akých dôvodov dané veci neslúžia a ani v budúcnosti nebudú slúžiť správcovi majetku a univerzite na
plnenie ich základných úloh a ani na plnenie iných úloh.
1

