
Smernica
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

č. MK - 3575/2007 - 10/12288

o nakladaní s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu
v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na zabezpečenie jednotného
postupu pri nakladaní s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu v
správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade so zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov ustanovuje:

Čl. 1
Vymedzenie pojmov

(1) Majetkom štátu v správe ministerstva sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane
finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky, ktoré
štát zveril do správy ministerstva.

(2) Majetok štátu, ktorý prechodne neslúži ministerstvu na plnenie úloh v rámci predmetu jeho
činnosti alebo v súvislosti s ním sa považuje za dočasne prebytočný majetok štátu.

(3) Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť ministerstvu na plnenie úloh
v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu.

(4) Neupotrebiteľný majetok štátu sú hnuteľné veci alebo stavby, ktoré pre svoje úplné
opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo
z iných závažných dôvodov nemôžu už slúžiť svojmu účelu alebo určeniu. Za neupotrebiteľný
majetok štátu sa považujú aj hnuteľné veci, s ktorými sa ministerstvu nepodarí naložiť
v ponukovom konaní a v osobitnom ponukovom konaní.

(5) Informačný spravodajca ministerstva je informačný nástroj, prostredníctvom ktorého
ministerstvo zverejňuje ponuky dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe
ministerstva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva. Informačný spravodajca ministerstva slúži aj na zverejňovanie ponuky dočasne
prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

Čl. 2
Rozhodovanie o dočasnej prebytočnosti, prebytočnosti

a neupotrebiteľnosti majetku štátu

(1) Organizačný útvar ministerstva priebežne nahlasuje odboru správy a prevádzky majetok
štátu, ktorý prestal slúžiť na plnenie jeho úloh.

(2) Ak majetok štátu podľa odseku 1 nemožno využiť na plnenie úloh iných organizačných
útvarov, odbor správy a prevádzky vypracuje návrh na jeho vyhlásenie za dočasne prebytočný
majetok štátu, prebytočný majetok štátu alebo neupotrebiteľný majetok štátu.
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(3) Návrh na vyhlásenie majetku štátu za dočasne prebytočný predloží odbor správy
a prevádzky ministrovi. Návrh na vyhlásenie majetku štátu za prebytočný alebo neupotrebiteľný
predloží odbor správy a prevádzky na rokovanie vyraďovacej komisii ministerstva (ďalej len
„vyraďovacia komisia“).

(4) Návrh na vyhlásenie majetku štátu v správe ministerstva za prebytočný alebo
neupotrebiteľný predloží vyraďovacia komisia po prerokovaní ministrovi spolu so svojím
stanoviskom.

(5) O dočasnej prebytočnosti, prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku štátu v správe
ministerstva rozhoduje minister. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti, prebytočnosti alebo
neupotrebiteľnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie majetku
štátu a jeho identifikačné údaje.

Čl. 3
Nakladanie s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom štátu

(1) Ministerstvo je povinné s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom štátu naložiť bez
zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade so zákonom a osobitnými
predpismi.1)

(2) Vykonanie ponukového konania a osobitného ponukového konania zabezpečuje odbor
správy a prevádzky.

(3) Dočasne prebytočný alebo prebytočný majetok štátu v správe ministerstva ponúkne odbor
správy a prevádzky rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva zverejnením písomnej ponuky v Informačnom spravodajcovi ministerstva.

(4) Prebytočný majetok, o ktorý neprejaví záujem žiadna rozpočtová organizácia
alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ponúkne odbor správy
a prevádzky v rámci ponukového konania tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym
príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento majetok štátu nachádza a ktorým by
tento majetok mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti
s ním. Ak o tento majetok neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna
príspevková organizácia vykoná odbor správy a prevádzky osobitné ponukové konanie, ak zákon
neustanovuje inak.

(5) Prebytočný majetok štátu, ktorým sú hnuteľné veci, možno v súlade s § 11 ods. 7 zákona
so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky darovať, ak o tento majetok v ponukovom
konaní neprejavila záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková
organizácia.

(6) Na prípravu zmlúv, ktorými sa nakladá s dočasne prebytočným alebo prebytočným
majetkom štátu, sa vzťahuje osobitný riadiaci akt ministerstva.2)

(7) Doklad o tom ako bolo naložené s dočasne prebytočným alebo prebytočným majetkom
štátu, pripojí odbor správy a prevádzky dodatočne k rozhodnutiu o dočasnej prebytočnosti alebo

1) Napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných
oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní
s majetkom štátu v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 442/2006 Z. z.
2) Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK- 3094/2006-110/10302 o postupe pri vypracúvaní,
schvaľovaní a evidovaní zmlúv v znení smernice č. MK 1617/2007-10/3802.
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o prebytočnosti majetku štátu.

Čl. 4
Likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu

(1) Neupotrebiteľný majetok štátu sa ukladá roztriedený a oddelene od ostatného majetku
v správe ministerstva.

(2) Návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu vypracúva odbor správy a prevádzky
a to spravidla raz za štvrťrok alebo po inventarizácii majetku.

(3) Návrh na likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu predloží odbor správy a prevádzky
likvidačnej komisii ministerstva (ďalej len „likvidačná komisia“), ktorá rozhodne o spôsobe jeho
likvidácie. Neupotrebiteľný majetok štátu môže byť zlikvidovaný ako druhotná surovina alebo
ako odpad.

(4) Neupotrebiteľný majetok štátu, ktorý môže byť využitý ako druhotná surovina, ponúkne
odbor správy a prevádzky právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá sa zaoberá výkupom
druhotných surovín. Ak nebude majetok štátu využitý ako druhotná surovina, zabezpečí odbor
správy a prevádzky jeho likvidáciu v súlade s osobitnými predpismi.3)

(5) Doklad o tom ako bolo naložené s neupotrebiteľným majetkom štátu, pripojí odbor správy
a prevádzky dodatočne k rozhodnutiu o neupotrebiteľnosti  majetku štátu.

Čl. 5
Zápis o vyradení majetku štátu

(1) Zápis o vyradení majetku štátu je doklad pre odpísanie majetku štátu z evidencie.

(2) V zápise o vyradení prebytočného majetku štátu uvedie odbor správy a prevádzky aj číslo
zmluvy, ktorou bol tento majetok prevedený do správy iného správcu majetku štátu alebo do
vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(3) V zápise o vyradení neupotrebiteľného majetku štátu likvidačná komisia uvedie aj číslo
dokladu o príjme finančnej čiastky za predaj neupotrebiteľného majetku štátu ako druhotnej
suroviny prípadne číslo výdavkového dokladu za likvidáciu odpadu.

Čl. 6
Vyraďovacia komisia

(1) Vyraďovacia komisia je poradný orgán ministra pre vyraďovanie majetku štátu v správe
ministerstva.

(2) Vyraďovacia komisia sa skladá z predsedu a ďalších štyroch členov. Členov vyraďovacej
komisie vymenúva a odvoláva minister.

(3) Vyraďovacia komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej členov.

(4) Predseda vyraďovacej komisie riadi jej činnosť a podpisuje zápisnice z jej rokovania.

3) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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(5) Administratívne a technické podmienky pre činnosť vyraďovacej komisie ministerstva
zabezpečuje sekcia ekonomiky.

Čl. 7
Likvidačná komisia

(1) Likvidačná komisia dohliada na priebeh likvidácie neupotrebiteľného majetku štátu
v správe ministerstva.

(2) Likvidačná komisia sa skladá z predsedu a ďalších štyroch členov. Členov likvidačnej
komisie vymenúva a odvoláva minister.

(3) Likvidačná komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej členov.

(4) Predseda likvidačnej komisie ministerstva riadi jej činnosť a podpisuje zápisnice z jej
rokovania.

(5) Administratívne a technické podmienky pre činnosť likvidačnej komisie ministerstva
zabezpečuje sekcia ekonomiky.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

(1) Zrušujú sa pokyny Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1394/2000 – 1.

(2) Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

Marek Maďarič v.r.
minister kultúry

Slovenskej republiky


