
 

 

DODATOK č. 4 

k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách hospodárenia 

s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave  

 

Na zabezpečenie jednotného postupu  a pravidiel hospodárenia s majetkom na Trnavskej 

univerzite v Trnave (ďalej len „univerzita“)  

vydávam 

v zmysle § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto smernicu o pravidlách hospodárenia 

s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.1.2011, dodatku č. 2 

zo dňa 1.3.2016 a dodatku č. 3 zo dňa 15.12.2021 (ďalej len „smernica“), ktorá sa dodatkom     

č. 4  mení nasledovne: 

 

Čl. I 

1. V čl. 9  (Záverečné ustanovenia) smernice sa  bod  (2) ruší  a nahrádza sa týmto 

znením: 

(2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice  sú prílohy: 

Príloha  č. 1  - Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii majetku – presun majetku 

Príloha č. 2 - Návrh na vyradenie majetku 

Príloha č. 3 - Rozhodnutie o vyradení majetku z užívania.  

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia smernice týmto dodatkom č. 4 nedotknuté zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 

2. Tento dodatok č. 4 k smernici nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 

zverejnením na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

  rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

Tento dodatok č. 4 k smernici bol zverejnený na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave 

dňa27. 5. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná č. 23, 918 43 Trnava  Príloha č. 3  

       

k Smernici rektora 

č.17/2006 

Rozhodnutie o  vyradení majetku z užívania číslo:     Vzorové tlačivo  

          
Vyraďovacia komisia univerzity / fakulty  :      

          
  1. Prevzala návrhy na vyradenie majetku z užívania na základe Smernice č. 17/2006 ( s prílohami) 

č. 

  2. Skontrolovala správnosť dokladov priložených k návrhom na vyradenie.   
  3. Vykonala  fyzickú obhliadku majetku navrhnutého na vyradenie dňa:    
  4. Vyraďovacia komisia posudzovaný majetok 

navrhuje             vyradiť  / nevyradiť *  
  5. Po schválení vyradenia majetku vyraďovacia komisia  postupuje  majetok na: likvidáciu 

/odpredaj * 

          
–––––––––––––––––– –––––––––––––––––– ––––––––––––––––––  
predseda vyraďov.komisie člen VK   člen VK    

          
  Vyradenie majetku :                      

  

schvaľujem  /  

neschvaľujem *       

     ––––––––––––––––––––––––––––  
  Dátum:      tajomník fakulty / kvestor   

                 
  Vyradenie majetku :                      

  

schvaľujem  /  

neschvaľujem *     

     ––––––––––––––––––––––––––––  
  Dátum:      dekan fakulty   

                 
  Vyradenie majetku :                      

  

schvaľujem  /  

neschvaľujem *     

     ––––––––––––––––––––––––––––  
  Dátum:      rektor TU    

                
  Oddelenie pre evidenciu a správu majetku:   typ majetku -  cena v EUR  
  Vyradenie z evidencie vykonané dňa:       
  Podpis:          
          
          
          

          



 

 

Likvidačná komisia univerzity :        

          
  1. Prevzala majetok na likvidáciu dňa:       
  2. Zlikvidovala majetok 

dňa:        

          
–––––––––––––––––– –––––––––––––––––– ––––––––––––––––––  
predseda likvid.komisie člen LK   člen LK    
 

*nehodiace sa 

prečiarknite          
 


