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 Komisia pre posudzovanie procesu nakladania Účinnosť: dňom zverejnenia 
 s prebytočným, dočasne prebytočným 
 a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu 
 
 
Vypracoval: Odbor správy majetku, investícií Bratislava  27.9.2018 
 a vnútornej správy 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Pre zabezpečenie dodržania zákonnosti pri nakladaní s prebytočným, dočasne prebytočným 
a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej 
republiky v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov a ďalšími predpismi upravujúcimi nakladanie s týmto majetkom v správe Správy štátnych 
hmotných rezerv Slovenskej republiky. 

 

 

 
I. z r i a ď u j e m 

 
Komisiu pre posudzovanie procesu nakladania s prebytočným, dočasne prebytočným  

a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu 
 

ako poradný orgán predsedu SŠHR SR 
 

 

 
II. u k l a d á m  

 
Členom komisie pre posudzovanie procesu nakladania s prebytočným, dočasne prebytočným a 
neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu oboznámiť sa so Štatútom komisie a posudzovať proces 
nakladania s hnuteľným majetkom štátu v správe SŠHR SR v súlade s týmto príkazom. 
 
 
 

III. z r u š u j e m 
 
Príkaz predsedu SŠHR SR č. 8/2013 – Zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie na posudzovanie 
nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným hnuteľným  majetkom štátu v správe  Správy štátnych 
hmotných rezerv Slovenskej  republiky. 
 
 
 
 
 JUDr. Kajetán Kičura, v.r. 
 predseda SŠHR SR 
 
 
Bratislava   27.9.2018 
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Štatút komisie 

pre posudzovanie procesu nakladania s prebytočným, dočasne prebytočným a 
neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie  

 
(1) Zriaďuje sa komisia pre posudzovanie procesu nakladania s prebytočným, dočasne 

prebytočným a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu (ďalej len „komisia“) Správy 
štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“), podľa zákona č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
278/1993 Z. z.“), ako poradný orgán predsedu SŠHR SR. 

(2) O prebytočnosti, dočasnej prebytočnosti  a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu 
rozhoduje predseda SŠHR SR na návrh komisie. 

(3) Útvary SŠHR SR, ktoré sú oprávnené predložiť komisii žiadosť na vyradenie hnuteľného 
majetku štátu:  

a) kancelária predsedu, 
b) odbor správy majetku, investícií a vnútornej správy (ďalej len „OSMIaVS“), 
c) inventarizačná komisia, ktorá vykonala riadnu inventarizáciu majetku štátu, 
d) závody SŠHR SR 

 
Článok 2 

Zloženie komisie 

 

(1) Komisia sa skladá z troch členov v zložení: 
a) predseda komisie, 
b) člen komisie, 
c) člen komisie. 

(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva predseda SŠHR SR. Návrh na vymenovanie 
a odvolanie členov komisie predkladá predsedovi SŠHR SR: 

a) za ústredie riaditeľ OSMIaVS,  
b) za závody vedúci závodu. 

(3) Členstvo v komisii je nezastupiteľné. 
(4) Funkcia člena vzniká vymenovaním za člena komisie.  
(5) Funkcia člena komisie zaniká: 

a) odvolaním člena komisie, 
b) odvolaním komisie, 
c) písomným vzdaním sa členstva,  
d) skončením pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. 

 
Článok 3 

Pôsobnosť komisie  
 

(1) Do pôsobnosti komisie patrí najmä: 
a) posudzovanie žiadostí na vyradenie hnuteľného majetku štátu,  
b) posudzovanie majetkovej, účtovnej a inej dokumentácie k žiadostiam na vyradenie 

hnuteľného majetku štátu, 
c) vykonávanie fyzickej obhliadky hnuteľného majetku štátu, ktorý je navrhnutý za 

prebytočný, dočasne prebytočný alebo neupotrebiteľný,  
d) navrhovanie spôsobu nakladania s prebytočným,  dočasne prebytočným a 

neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu, 
e) predkladanie návrhov predsedovi SŠHR SR na vydanie rozhodnutia o prebytočnosti, 

dočasnej prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu, 
f) zabezpečenie dozoru nad likvidáciou neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu, 
g) posudzovanie žiadostí oprávnených žiadateľov1 o darovanie prebytočného hnuteľného 

majetku štátu. 

                                                 
1 § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 
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Článok 4 

Rokovanie komisie 

 
(1) Komisia zasadá podľa potreby, v závislosti od počtu žiadostí na vyradenie hnuteľného 

majetku štátu a spravidla po ukončení riadnej inventarizácie majetku štátu.  
(2) Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne 

písomnou formou (osobne alebo poštou). Pozvánku zasiela členom komisie minimálne tri 
pracovné dni pred dňom rokovania. 

(3) Každý člen komisie má jeden hlas. Hlas každého člena, vrátane predsedu má rovnakú váhu.  
(4) Rokovanie komisie vedie predseda. 
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia, pričom závery prijíma 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov.  
 

Článok 5 
Činnosť komisie 

 
(1) Komisia najmä: 

a) posudzuje prebytočnosť, dočasnú prebytočnosť a neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku 
štátu na základe výsledkov z inventarizácie majetku štátu, fyzickej obhliadky, žiadostí 
organizačných útvarov alebo iných relevantných návrhov v súlade so zákonom č. 
278/1993 Z. z., 

b) vykonáva fyzické obhliadky na mieste samom; zistenia, ktoré nezodpovedajú skutočnosti 
uvedenej v žiadosti na vyradenie hnuteľného majetku štátu, uvádza v zápisnici, ktorú 
spolu so žiadosťou na vyradenie hnuteľného majetku štátu vráti príslušnému útvaru na 
prepracovanie alebo doplnenie,  

c) vyhotovuje a predkladá návrh rozhodnutia o prebytočnosti, dočasnej prebytočnosti alebo 
o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu predsedovi SŠHR SR, 

d) navrhuje spôsob nakladania s prebytočným hnuteľným majetkom a dočasne 
prebytočným hnuteľným majetkom, s ohľadom na požiadavku hospodárnosti a súladu s 
právnymi predpismi, 

e) navrhuje spôsob likvidácie neupotrebiteľného majetku a dohliada nad realizáciou tejto 
likvidácie, 

f) predkladá OSMIaVS Rozhodnutie predsedu SŠHR SR o prebytočnosti, dočasnej 
prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu, za účelom zabezpečenia 
ďalšieho postupu nakladania s majetkom štátu, v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z.. 

 

Článok 6 
Zápisnica zo zasadnutia komisie 

 
(1) Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať najmä: 

a) zoznam prítomných členov komisie vrátane ich podpisov, 
b) označenie žiadostí oprávnených organizačných útvarov, 
c) označenie majetku štátu, ktorý je predmetom zasadnutia komisie, vrátane inventárnych 

čísel; pri spotrebnom majetku štátu sa uvedie len jeho opis, 
d) obstarávaciu a zostatkovú cenu pri dlhodobom majetku štátu, alebo obstarávaciu cenu pri 

drobnom majetku štátu, 
e) dátum vykonania fyzickej obhliadky, ak bola vykonaná, 
f) priebeh zasadnutia komisie, 
g) pri návrhu na likvidáciu majetku štátu aj návrh na spôsob likvidácie majetku štátu. 

(2) Zápisnicu zo zasadnutia komisie vyhotovuje určený člen komisie, jej správnosť overuje 
predseda komisie a podpisujú ju všetci členovia komisie.  

(3) Zápisnica zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jedno 
vyhotovenie komisia odovzdá OSMIaVS. 

(4) Na základe výsledkov zasadnutia, komisia predkladá predsedovi SŠHR SR návrh na vydanie 
rozhodnutia o prebytočnosti, dočasnej prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku 
štátu. Súčasťou návrhu je aj spôsob naloženia s takýmto majetkom štátu, o ktorom rozhodne 
predseda SŠHR SR. Zoznam položiek špecifikovaný v prílohách návrhu na vydanie 
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rozhodnutia, tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Spolu s návrhom na vydanie rozhodnutia, 
predkladá komisia predsedovi SŠHR SR jedno vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia.  

(5) Predseda komisie zodpovedá za spisovú agendu komisie, vedie evidenciu všetkých 
písomností komisie a zodpovedá za ich odovzdanie registratúrnemu stredisku SŠHR SR. 
Všetku písomnú dokumentáciu a písomnosti komisie je povinný evidovať, viesť a archivovať 
v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom SŠHR SR. 

 

 

Článok 7 
Likvidácia majetku 

 

(1) Na základe písomného rozhodnutia predsedu SŠHR SR o neupotrebiteľnosti hnuteľného 
majetku štátu, komisia dozerá na vykonanie dôslednej fyzickej likvidácie neupotrebiteľného 
hnuteľného majetku štátu alebo jej odovzdanie organizácii oprávnenej na likvidáciu. Dozor pri 
odovzdávaní majetku štátu vykonávajú minimálne dvaja členovia komisie. 

(2) Likvidáciu vykoná poverený zamestnanec OSMIaVS, závodu alebo ochraňovateľa pod 
dohľadom komisie, priamo komisia, alebo organizácia oprávnená na likvidáciu. Likvidácia 
neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu sa vykoná do troch mesiacov od rozhodnutia 
predsedu SŠHR SR o likvidácii neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu. 

(3) O likvidácii neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu vyhotovuje komisia zápisnicu 
o likvidácii majetku štátu. Prílohy zápisnice o likvidácii hnuteľného majetku štátu budú tvoriť 
zoznam majetku štátu určeného na jeho likvidáciu a potvrdenie o fyzickej likvidácii majetku 
štátu, ktoré vydá organizácia oprávnená na likvidáciu (faktúra, alebo iné potvrdenie 
o likvidácii). 

(4) Zápisnica o likvidácii majetku štátu sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami, 
pričom komisia odovzdá jedno vyhotovenie OSMIaVS. 

(5) Pri likvidácii nebezpečného odpadu a elektroodpadu komisia postupuje v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi2. 

 

Článok 8 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.  

 

 

 
 JUDr. Kajetán Kičura, v.r. 
 predseda SŠHR SR 

                                                 
2 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


