                                                                                                                                           Príloha č.1
Vzory rozhodnutí o prebytočnosti, dočasnej prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu  


Vzor  rozhodnutia o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu                                 

Hlavička organizácie
__________________________________________________________________________________


R O Z H O D N U T I E č...
riaditeľa Centra pre deti a rodiny..........
                      o  prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v správe
                                 Centra pre deti a rodiny..........

V súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)

vyhlasujem za prebytočný
nehnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny............ nachádzajúci sa na ................ v ................., katastrálne územie ..............., obec ......................., okres ....................., zapísaný v KN  na LV č. .............. vedenom katastrálnym odborom  Okresného úradu v......v podiele.... ,a to: 

        stavba  - budova (podľa LV), súpisné číslo ........, na parcele č. ................
   inv. č. ............................v obstarávacej cene........€
 
pozemky - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
 parc.č. ............. zastavané plochy a nádvoria o výmere .......... m2, 
 parc.č. ............. zastavané plochy a nádvoria o výmere .......... m2, 
   inv. č. ............................v obstarávacej cene........€
 
a ukladám naložiť s predmetným nehnuteľným majetkom podľa ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z.. 

Odôvodnenie:
Uvedené nehnuteľnosti neslúžia správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním  a z tohto z dôvodu je tento nehnuteľný majetok štátu prebytočný.
(príp.-dopíšte ďalšie skutočnosti)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom ......................

meno a podpis štatutára
               pečiatka



Prílohy:									
LV č......, kópia katastrálnej mapy
Inventárne karty......
 

Vzor rozhodnutia o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu - auto

Hlavička organizácie
__________________________________________________________________________________


Rozhodnutie č........
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
                  o prebytočnosti  hnuteľného majetku štátu v správe 
                                           Centra pre deti a rodiny.........


V súlade s § 3 ods.3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)

vyhlasujem za prebytočný

hnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny............., a to:       
druh vozidla, typ vozidla : osobné vozidlo ............................
rok výroby :  .................
evidenčné číslo vozidla : ...
inventárne číslo : .......
výrobné číslo karosérie : .........................
výrobné číslo motora : ..................
farba vozidla : .........................
zdvihový objem valcov (cm3): .................
číslo technického preukazu : ...............
stav najazdených kilometrov podľa tachometra: ....................
príslušenstvo vozidla : napr. sada žiaroviek, výstražný trojuholník, vesta, lekárnička a pod....
spolu v obstarávacej cene :  ................  €

a ukladám s predmetným hnuteľným majetkom štátu naložiť podľa ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z.

Odôvodnenie
Uvedený hnuteľný majetok neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  Podľa  návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie je osobné motorové vozidlo  napr.: nepojazdné, dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, opotrebované, bez platnej technickej a emisnej kontroly, ďalšie prevádzkovanie vozidla je nehospodárne 
(upravte text podľa aktuálnosti).

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť  dňom...................





meno a podpis štatutára
               pečiatka
prílohy: technický preukaz, doklady k autu
 Inventárna karta
(v prípade škodovej udalosti - stanovisko 
škodovej komisie a poisťovne)


Vzor rozhodnutia o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu 

Hlavička organizácie
__________________________________________________________________________________


Rozhodnutie č........
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
                  o prebytočnosti  hnuteľného majetku štátu v správe 
                                 Centra pre deti a rodiny.........


V súlade s § 3 ods.3 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)

vyhlasujem za prebytočný

hnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny............., a to:       
1)  dlhodobý hmotný majetok štátu (DHM) , a to:
     kancelársky nábytok spolu v obstarávacej hodnote .......... €,  z toho:
       inv. č. ........názov , rok výroby  ........., v obstarávacej hodnote .......................€, 
        inv. č. ........ názov, rok výroby  ................, v obstarávacej hodnote .......................€, 
       špecifikované v  prílohe č.1),
2)  drobný dlhodobý hmotný majetok štátu (DDHM) , a to:
 kancelársky nábytok, rok výr.1990 -1997,  spolu v obstarávacej hodnote .......... €,  z toho:
inv.č..................................................., podľa špecifikácie v prílohe č.2

a ukladám s predmetným hnuteľným majetkom štátu naložiť podľa ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z.

Odôvodnenie

Uvedený hnuteľný majetok neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním Podľa  návrhu vyraďovacej komisie sú uvedené hnuteľné veci pre správcu nepotrebné a nevyužiteľné.
(upravte text podľa aktuálnosti)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť  dňom...................



meno a podpis štatutára
               pečiatka





prílohy
špecifikácia DHM a DDHM
inventárne karty





Vzor rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu
(nebytové priestory a celá nehnuteľnosť)

hlavička organizácie
________________________________________________________________________



R o z h o d n u t i e č...............
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
             o dočasnej prebytočnosti  nehnuteľného majetku štátu
                         v správe Centra pre deti a rodiny.........

V súlade s § 3 ods. 4  zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.278/1993 Z.z.“)

vyhlasujem za dočasne prebytočný

nehnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny......, na ul.......v...........,v katastrálnom území .........., okres ......, obec ......, zapísaný v KN  na LV ......,  vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade v...... , v podiele...........a to: 

nebytové priestory v budove na.........v........spolu o výmere........m2, z toho:
1/  kancelárske priestory:
     na 1.poschodí budovy:  kancelárie č........ .....................spolu o výmere....m2
     na 2.poschodí budovy:  kancelárie č............................. spolu o výmere....m2
     na 4.poschodí budovy:  kancelárie č............................. spolu o výmere....m2
2/  skladové priestory:
    na prízemí budovy:  sklad č............................. o výmere....m2
     v suteréne budovy : sklad č...............o výmere

a ukladám naložiť s týmto dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom podľa ustanovení §13 zákona č. 278/1993 Z.z.

Odôvodnenie
                        
Uvedené nehnuteľnosti  dočasne neslúžia správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním..
(príp.  uveďte ďalšie dôvody)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom.......                                                    



meno a podpis štatutára
               pečiatka




Prílohy
 situačný plán miestností 
 LV č......



 hlavička organizácie
________________________________________________________________________



R o z h o d n u t i e č.............

riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
                   o dočasnej prebytočnosti  nehnuteľného majetku štátu 
                              v správe Centra pre deti a rodiny.........

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 4  zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.278/1993 Z.z.“)

vyhlasujem za dočasne prebytočný

nehnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny......, na ul.......v...........,v katastrálnom území .........., okres ......, obec ......, zapísaný v KN  na LV ......,  vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade v....... , v celosti a to: 
        stavba  - budova (podľa LV), súpisné číslo ........, na parcele č. ................ v podiele 1/1
      inv. č. ............................v obstarávacej cene........€ 
pozemky - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
 parc.č. ............. zastavané plochy a nádvoria o výmere .......... m2, v podiele 1/1
 parc.č. ............. zastavané plochy a nádvoria o výmere .......... m2, v podiele 1/1
   inv. č. ............................v obstarávacej cene........€
 

a ukladám s týmto dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom naložiť podľa ustanovení §13 zákona č. 278/1993 Z.z.

Odôvodnenie
                        
Uvedené nehnuteľnosti dočasne neslúžia správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
(príp.  uveďte ďalšie dôvody)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom.......                                                    




meno a podpis štatutára
               pečiatka


Prílohy
 situačný plán miestností 
 LV č......






Vzor rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti hnuteľného majetku štátu

Hlavička organizácie
__________________________________________________________________________________


Rozhodnutie č........
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
         o dočasnej prebytočnosti  hnuteľného majetku štátu v správe 
                                Centra pre deti a rodiny.........


V súlade s § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)

vyhlasujem za dočasne prebytočný

hnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny............., a to:       
1)  dlhodobý hmotný majetok štátu (DHM) , a to:
     kancelársky nábytok spolu v obstarávacej hodnote .......... €,  z toho:
       inv. č. ........ názov, rok výroby  ........., v obstarávacej hodnote .......................€, 
        inv. č. ........ názov, rok výroby  ................, v obstarávacej hodnote .......................€, 
       špecifikované v  prílohe č.1),
2)  drobný dlhodobý hmotný majetok štátu (DDHM) , a to:
 kancelársky nábytok, rok výroby..........,  spolu v obstarávacej hodnote .......... €,  z toho:
inv.č..................................................., podľa špecifikácie v prílohe č.2

a ukladám s predmetným hnuteľným majetkom štátu naložiť podľa ustanovení §13 zákona č. 278/1993 Z.z.

Odôvodnenie

Uvedené hnuteľné veci dočasne neslúžia správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Podľa  návrhu vyraďovacej komisie sú uvedené hnuteľné veci pre správcu dočasne  nevyužívané.
(upravte text podľa aktuálnosti)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť  dňom...................



meno a podpis štatutára
               pečiatka




prílohy
špecifikácia DHM a DDHM
inventárne karty





Vzor rozhodnutia o neupotrebiteľnosti NMŠ -stavby

Hlavička organizácie


Rozhodnutie č........
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
                o neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku štátu v správe 
                                   Centra pre deti a rodiny .........



V súlade s § 13b zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení  neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)
 

                                                      vyhlasujem za neupotrebiteľný

nehnuteľný majetok štátu - stavbu v správe Centra pre deti a rodiny....., nachádzajúci sa na ul. ..........,v ......................, katastrálne územie ................, obec............, okres............., zapísanú v KN na liste vlastníctva č. ............., vedenom katastrálnym odborom Okresného  úradu v....,  v podiele 1/1, a to: 

   stavba  - budova (vypísať podľa LV), súpisné číslo ........, na parcele č. ................ v podiele 1/1
   inv. č. ............................v obstarávacej cene........€ v zostatkovej cene................

a ukladám  s predmetným majetkom naložiť podľa ustanovení § 13b) zákona č. 278/1993 Z.z., formou fyzickej likvidácie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich právnych predpisov.

Odôvodnenie
Uvedené nehnuteľnosti   neslúžia správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,  nakoľko už nie  sú vhodné na využívanie. Podľa  návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie,  odborného  posudku a Rozhodnutia stavebného úradu č..... zo dňa....... o odstránení stavby, je stavba značne opotrebovaná a poškodená, zničená používaním, prevádzkovanie stavby je nehospodárne a životu nebezpečné, nemôže už slúžiť svojmu účelu a určeniu. (uviesť ak stavba obsahuje nebezpečný odpad napr. azbest a pod.,  príp. iné závažné príčiny likvidácie)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom........


meno a podpis štatutára
               pečiatka



Prílohy:
Návrh vyraďovacej komisie, odborný posudok
Rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
LV č.2099
kópia katastrálneh mapy					                            
Inventárna karta					                                     


Vzor rozhodnutia o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu
( DDHM,OE a DHM)


Hlavička organizácie
__________________________________________________________________________________

Rozhodnutie  č....
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
                o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu v správe 
                                   Centra pre deti a rodiny.........

V súlade s §13b zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
 (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)

vyhlasujem za neupotrebiteľný

     hnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny......, a to:
drobný dlhodobý majetok štátu (DDHM) – kancelársky nábytok v budove na  ............. v ....................., spolu v obstarávacej hodnote .......... €, rok obstarania 1990 – 1997, a to: inv. č. .............., špecifikované v  prílohe č.1a),
drobný dlhodobý majetok štátu (DDHM) napr.kancelársky nábytok, žinenky, telefónne prístroje, nachádzajúci sa ................, spolu v obstarávacej  hodnote ............ €, rok obstarania 2005,  a to: inv. č....................................... špecifikované v  prílohe č.1b), 
predmety operatívnej evidencie (OE) – kancelárske potreby, rok obstarania1995, spolu v obstarávacej hodnote .............. €, a to: inv.č............................,  špecifikované v  prílohe č.1c)

a ukladám s predmetným majetkom naložiť podľa § 13b  zákona č. 278/1993 Z. z., formou fyzickej likvidácie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich právnych predpisov.
Odôvodnenie

Uvedené hnuteľné veci  neslúžia správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,  nakoľko už nie  sú vhodné na užívanie. Podľa  návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie a odborných posudkov sú hnuteľné veci morálne a  technicky zastaralé, značne opotrebované, zničené používaním, nefunkčné, oprava nerentabilná, nemôžu už slúžiť svojmu účelu.
Správca ich nemôže využiť ani ako druhotné suroviny. (príp. bližšie špecifikované odôvodnenie)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť  dňom.......

meno a podpis štatutára
               pečiatka




Prílohy: 										
Návrh vyraďovacej komisie
Špecifikácia hnuteľných vecí
Inventárne karty, odborné posudky
Prílohy č. 1a), 1b), 1c).



Vzor rozhodnutia o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu  -DHM

Hlavička organizácie
__________________________________________________________________________________


Rozhodnutie č............. 
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
                 o neupotrebiteľnosti  hnuteľného majetku štátu v správe 
                                         Centra pre deti a rodiny.........

V súlade s §13b zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)

vyhlasujem za neupotrebiteľný
hnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny......, a to:
dlhodobý hmotný majetok štátu (DHM):
a)  kancelársky nábytok spolu v obstarávacej hodnote .......... €,  z toho:
       inv. č. ........ názov, rok výroby  ........., v obstarávacej hodnote .......................€, 
       inv. č. ........ názov rok výroby  ................, v obstarávacej hodnote .......................€, 
       špecifikované v  prílohe č.1a),
b) elektrické spotrebiče spolu v obstarávacej cene.........€, z toho:
       inv.č......... názov,  rok výr......, výrobné č.....v obstarávacej cene....€
       inv.č......... názov , rok výr....... výrobné č.....v obstarávacej cene....€
       inv.č......... názov,  rok výr....... výrobné č.....v obstarávacej cene....€
       špecifikované v  prílohe č.1b)

a ukladám s predmetným majetkom naložiť podľa § 13b  zákona č. 278/1993 Z. z. formou fyzickej likvidácie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich právnych predpisov.


Odôvodnenie
Uvedené hnuteľné veci   neslúžia správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,  nakoľko už nie  sú vhodné na užívanie. Podľa  návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie a odborných posudkov sú hnuteľné veci morálne a  technicky zastaralé, značne opotrebované, zničené používaním, nefunkčné, oprava nerentabilná, nemôžu už slúžiť svojmu účelu.
Správca ich nemôže využiť ani ako druhotné suroviny. (príp. bližšie špecifikované odôvodnenie)

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť  dňom.......

meno a podpis štatutára
               pečiatka


Prílohy: 										
Návrh vyraďovacej komisie
Špecifikácia hnuteľných vecí
Inventárne karty, odborné posudky
Prílohy č. 1a), 1b).



Vzor rozhodnutia o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku štátu                          (auto)


Hlavička organizácie
__________________________________________________________________________________


Rozhodnutie č............. 
riaditeľa  Centra pre deti a rodiny.........
                  o neupotrebiteľnosti  hnuteľného majetku štátu v správe
                                     Centra pre deti a rodiny.........

V súlade s §13b zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.)

vyhlasujem za neupotrebiteľný

hnuteľný majetok štátu v správe Centra pre deti a rodiny, a to:       
druh vozidla, typ vozidla: osobný automobil ............................
rok výroby:  .................
evidenčné číslo vozidla: ...
inventárne číslo: .......
výrobné číslo karosérie: .........................
výrobné číslo motora: ..................
farba vozidla: .........................
zdvihový objem valcov (cm3): .................
číslo technického preukazu: ...............
stav najazdených kilometrov podľa tachometra: ....................
príslušenstvo vozidla: napr.: sada žiaroviek, výstražný trojuholník, vesta, lekárnička a pod....
spolu v obstarávacej cene  ................  €
  (ak je príslušenstvo v účtovnej evidencii zvlášť – dopíšte údaje a obstarávaciu cenu)
a ukladám s predmetným majetkom naložiť podľa § 13b zákona č. 278/1993 Z. z. formou fyzickej likvidácie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich právnych predpisov.


Odôvodnenie
Uvedené motorové vozidlo   neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním,  nakoľko už nie  je vhodné na užívanie. Podľa  návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie a odborného  posudku firmy...... zo dňa....... je vozidlo  morálne a  technicky zastaralé, značne opotrebované, zničené používaním, nefunkčné, oprava nerentabilná, nemôže už slúžiť svojmu účelu a odporúča fyzickú likvidáciu zošrotovaním. Správca ho nemôže využiť ani ako druhotné suroviny (príp. bližšie špecifikované odôvodnenie podľa odborných posudkov).

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť  dňom.......
         meno a podpis štatutára
                     pečiatka



Prílohy									
Návrh vyraďovacej komisie, odborné posudky
Technický preukaz, 
STK. EK, ostatné súvisiace doklady

