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                                                                                                                         Príloha č.21
Vzor Protokolu o vyradení neupotrebiteľného majetku štátu 
logo...........................................
                    príloha č.21


                                                                                                                                  
				
P r o t o k o l    č. .............
o vyradení a likvidácií neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu
v zmysle  § 13b) zákona  č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
(DHM, DDHM, NM, OPE - vypíšte aký majetok )
--------------------------------------------
Vyraďovacia  a likvidačná komisia v zložení:    
             predseda   ........................
             členovia    …………………

	         

na základe výsledkov inventarizácie k .........., po vykonaní obhliadky a  posúdení celkového stavu funkčnosti a na základe odborných posudkov firmy a na základe Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti č............ zo dňa..........

v y r a ď u j e
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              z evidencie a používania neupotrebiteľný hnuteľný  majetok štátu: 
(na tabuľku kliknúť 2x)


V zmysle §13b zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov komisia  na osobnej obhliadke a odborných posudkov konštatuje, že  predmetné  hnuteľné veci (napr. kancelársky nábytok, drobná elektronika, žinenky, telefónne prístroje, posteľná bielizeň, kancelárske potreby podľa návrhu na vyradenie) sú morálne a  technicky zastaralé, značne opotrebované, nefunkčné, nepoužiteľné, zničené používaním, oprava nerentabilná, nemôžu už slúžiť svojmu účelu, pre potreby správcu nie sú už využiteľné a navrhuje ich vyradiť z evidencie a používania a následne fyzicky zlikvidovať. 




Súčasťou  tohto  protokolu je:
-  Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti č.... zo dňa.......
-  Vymenovanie vyraďovacej a likvidačnej komisie
-   Návrh komisie na vyradenie (identifikácia majetku): 
           príloha č.1a)   DDHM  napr.kancelársky nábytok 
           príloha č.1b)   DDHM a OE napr.posteľná bielizeň a drobné elektrospotrebiče 
           príloha č.1c)   DDHM  napr.kancelársky nábytok, telefónne prístroje, žinenky 
           príloha č.1d)   OE  napr.kancelárske potreby
-   Zápis z rokovania vyraďovacej a likvidačnej komisie  - návrh na vyradenie a likvidáciu
-   Zápis z inventarizácie majetku k .............., návrhy na vyradenie a likvidáciu
-   Odborné posudky: firmy ...........................................

Likvidácia bude vykonaná spôsobom:
Fyzická likvidácia v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich právnych predpisov.

vypísať konkrétny spôsob fyzickej likvidácie., podľa druhu majetku.......................

Podpisy členov vyraďovacej a likvidačnej komisie................................................................
................................................................................................................................................
Súhlas a podpis štatutárneho orgánu .........................................................

 Rozhodnutie štatutárneho orgánu o neupotrebiteľnosti:
V súlade s § 13b) ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov komisia predložila návrh na schválenie  neupotrebiteľného majetku, jeho vyradenie  a spôsob likvidácie štatutárnemu zástupcovi správcu, ktorý ho dňa .............. schválil 
 Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti č............... zo dňa............. je súčasťou tohto protokolu.

Štatutárny orgán správcu ...... súhlasí s nakladaním s neupotrebiteľným majetkom štátu, podľa postupu uvedeného v tomto protokole.


							.......................................................
	
                                                                                             Štatutárny orgán správcu...........
							 	     (podpis, pečiatka)

----------------------------------------------------------------------------------------
Záznam o likvidácií v prílohe	              zlikvidované dňa.........................................
+ doklady o fyzickej likvidácií	
						.......................................................................
						podpis  predsedu vyraďovacej a likvidačnej komisie


Zúčtované dňa.......................................účtovný doklad č....................................................
a  vyvedené z evidencie											                                                                                                                     .................................................
								     zúčtoval (meno, podpis)

