OBEC HORNA STREDA

ZASADY HoSPoDÁRENIA

A

NAKLADANIA S MAJETKOM OB CE

Schválené obecným zastupitel'stvom v Hoľnej Stľede

Dňa
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uznesením č. 15 ĺ20t2

Účinnost'z 8.6.2012

ZASADY

hospodáľenia a nakladania s majetkom obce
V súlade s $ 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších
predpisov a s 9 a nasledujúcich ustanovení zékona č. 138/l99l Zb. o majetku obcí v znení
neskoľšíchpredpisov ustanovujú sa tieto zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hoľná
Streda a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený.

Clánok 1
Zá'Jrladné ustanovenia
Účelom týchto zásadje určiťpodmienky apravidlá pri hospodáreni anakladaní smajetkom vo
vlastníctve obce Homá Streda.

Článok2

1.

2.
3.

4.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horná Stľeda (ďalej len
,,zásady")
stanovujú podmienky nadobudnutia majetku do vlastníctva obce Hoľná Streda (ďalej len
,,obec"), jeho zverenia do spľávy a prenechania do nájmu prípadne výpožičky'podmienky
vkladania tohto majetku do majetku obcou zaklaďaných alebo už existujúcich obchodných
spoločností,ako aj spôsob nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce a spôsob
nakladania s cennými papiermi.
Zásady ďa|ej určujúpodmienky hospodárenia a nakladania s majetkom obce vo vzťahu
k ľozpočtoýmorgaĺizáciám zriadených obcou, podľa osobitného pľedpisu' najmä podmienky
zverenia tohto majetku do správy týmto organizáciám a podmienky odňatia zvereného majetku
týmto organizácíémt.
Zásady tieŽ upľavujú práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila pri hospodáľení
a nakladaní s majetkom obce, ktorý im bol zverený do spľávy, uľčujú'ktoré úkony týchto
organizácií súvisiace so spľávou zveľenéhomajetku podliehajú schváleniu orgánmi obce
a stanovujú podmienky výkonu ptáva obce ako zakladateľa obchodných spoločnostíprípadne
ako spoločníka, akcionára, ľesp. člena obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej organizácie
podľa osobitných pľedpisov2.
Na účelytýchto zásad sa majetkom obce ľozumejú hnuteľnéa nehnutel'né veci vľátane
Íinančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce,
alebo ktoré obec nadobudne do vlastníctva podl'a osobitného pľedpisu3, prípadne vlastnou
činnost'ou'

Článok 3
Rozsah pôsobnosti
Tieto zásady upravujú práva a povinnosti obce a jej oľgánov, právnických osôb zriadených prĺpadne
za\ožených obcou' ako aj iných pľávnických afyzických osôb, oprávnených disponovať s majetkom
lzák. č. 52312004 Z' z. o rozpočtoqých pravidlách veľejnej správy a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ

neskoršĺchpľedpisov

25 20 f občianskeho zákonnika (zák. č.4011964 Zb.), zák. č. 3412002 Z.z. o nadáciách a pod.
3zák. č. l38/l99l Zb. o majetku obcĺ v znení neskoľšíchpredpisov

obce, pri hospodáľení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce.
Článok 4
Nadobúdanie majetku

1. obec môže nadobúdaťmajetok do svojho vlastníctva najmä:
a) nazáklade zákonaa,
b) na základe zmluvy (kúpa, zámena, darovanie),

c)

dedenímzo závetu,
vlastnou podnikateľskou činnosťou,
vlastnou investičnou činnosťou,
fl majetkovou účast'ouna podnikaní právniclrych osôb,
g) združovaním pľostriedkov s inými pľávniclĺymi afuzickými osobami,
h) rozhodnutím orgánov štátnej spľávy, alebo súdov.
2. K nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce môŽe obec pristúpiťvýlučne vtedy,
ak takéto nadobúdanie je v súlade s ľozpočtomobce a ak k jeho nadobudnutiu udelilo
predchádzajúci súhlas obecné zastupiteľstvo obce Hoľná Streda (ďalej len ,,zastupiteľstvo").
3. o nadobudnutí hnutelhého majetku do vlastníctva obce rozhoduje staľosta obce v súlade
s rozpočtom obce.
4. Ustanovenia bodov 2. a3. tohto článku Sa nepoužijú,pokiaľ k nadobudnutiu majetku do
vlastníctva obce dôjde nazáklade zákona alebo na záVJade rozhodnutia oľgánov štátnej spľávy,
pľípadne súdov.

d)
e)

Čtunot s
Hospodárenie s majetkom

5. orgány

obce' ktorými sa ľozumejúzastupiteľstvo a staľosta obce, ako aj štatutáľny oľgán
správcu, sú povinní hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej obyvatel'ov
avprospech ochrany atvorby Životného prostredia. Pri hospodárení sú orgány obce povinné

6.
7.

majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Za týmto účelomsú najmä povinné:
a) udľžiavaťa užívat'majetok,
b) chrdnit' majetok pred poškodením, zničením,stľatou alebo zneužitím,
c) používat'všetlE právne prostľiedlĺy na ochľanu majetku, vrátane včasnéhouplatnenia
svojich pľáv alebo oprávnených záujmov pľed prísĺušnýmiorgánmi,
d) viesť evidenciu majetku v účtovníctvepodľa osobitného predpisus '
obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostľedníctvom správcu majetku obce
(ďalej len ,'správcď'), ktorým je rozpočtová alebo pľíspevková organizácia zriadená obcou
podľa osobitného pľedpisu6.
obec vykonáva úkony súvisiace s hospodárením s majetkom a to najmä:
a) zveľuje majetok do správy organizáciám zľiadeným obcou,
b) poveruje výkonom správy majetku organizácie založenéobcou alebo iné právnické osoby,
c) dáva majetok do dočasnéhoužívania,
d) vkladá majetok do obchodných spoločnosti,
e) zakladá zo svojho majetku inú právnickú osobu1,
.Í) podnika s majetkom vo vlastnom mene,

4zák. č. |38l199I Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov
5zák. č.43112002 Z. z' o účtovníctvev zneni neskoľšíchpľedpisov
6$

2I

zák. č. 52312004

Z' z

o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy a o Zmene a doplnení

niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
7napr. zák'č.3412002 Z.z. o nadáciách

8.
9.

g)

zakladá majetokpre zriadenie zdložnéhopráva'
Účtovnúevidenciu majetku vo vlastníctve obce vedie obec v súlade s osobitným pľepisom8 na
obecnom úrade v Hornej Stľede.
o beŽných veciach týkajúcich sa hospodáľenia s majetkom vo vlastníctve obce, určenéhona
pľiamy výkon činnosti obecného úradu a o nakladaní s ním v rámci obvyklého hospodárenia,
ľozhoduje starosta obce. V ostatných veciach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom vo
vlastníctve obce ľozhodujú oľgány obce uľčenéosobitným zákonom9.
Článok 6
Spľáva majetku

1.

Spľáva majetku obce je súhrn opľávnení a povinnosti správcu k tej časti majetku vo
vlastníctve obce, ktorý jej obec zverila do spľávy, alebo ktoľý spľávca nadobudol vlastnou
činnosťou.Spľávca je oprávnený a povinný majetok obce drŽať, užívaťna plnenie svojich úloh
v rámci pľedmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitkya nakladať s ním v súlade
s osobitným predpisomlo a týmito zásadamĹ Zárovetl je povinný tento majetok udľžiavať,
chrániť pľed poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,použivať všetky pľávne
prostriedky na jeho ochľanu, vľátane včasnéhouplatňovania svojich pľáv alebo opľávnených
záujmov pľed príslušnými orgánmi a viesť jeho evidenciu v účtovníctvepodľa osobitného
pľedpisu'l.
2.
obec pri zriaďovani svojej oľganizácie podľa osobitného predpisul2 je povinná
v zriaďovacej listine určiť,ktoľý majetok obce sa zveľuje organizácii do spľávy.
3'
o zverení majetku obce do spľávy rozhoduje starosta obce.
4.
Majetok sa do správy zveruje formou písomnéhoprotokolu o odovzdani aprevzati
majetku.
Pľotokol o odovzdaní aprevzati zveľeného majetku obsahuje:
5.
a) položkovité,vecné afinančnévymedzenie zveľenéhomajetku vedeného v účtovníctve,
b) súvisiace majetkové práva a závcizlE ku dňu merenia majetku,
c) údaje katastľa nehnutelhostí podľa osobitného predpisu13.
6. Pľotokol o odovzdani aprevzatí mereného majetku podpisuje staľosta obce a štatutáľny orgán
spľávcu.
7. obec môŽe zveriť spľávcovi do spľávy aj ďalší majetok, ktory bezprostľedne súvisís činnosťou
správcu. PoloŽkovité vymedzenie ďalšieho zvereného majetku uľčíobec
v pľotokole o odovzdaní aprevzatí ďalšieho zvereného majetku.
8. obec a správca sú povinní sa navzájom informovať o zistených zmenách v údajoch zvereného
majetku vyplývajúcich najmä z geometrického plánu, rozhodnutia správy katastra, z chyby
v písaní,alebo zo sčítacejchyby. obec o Zmene vyhotoví písomný zžtznam, ktoľý doľučí
správcovi Za účelomaktualrizácie evidencie zvereného majetku. Písomný zázĺam tvorí
neoddeliteľnú prílohu pľíslušnéhopľotokolu.

8zák. č,. 43l12002 Z. z. o ilčtovníctve v znení neskoršíchpredpisov
9zák. č. l38/l991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

llzák. č' 138l1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov

llzák. č. 43112002 Z' z.

o účtovníctvev znení neskoľšĺchpredpisov

12$ 21 zák. č' 523/2004 Z. z o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
znení neskorších pľedpisov

13zék č. 162l|995

Z. Z. o

katastľi nehnuteľností a

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákoĺ)

o

zápise vlastníckych

a iných

práv

9'

Pokiaľ je do správy zverený nehnuteľný majetok je pľíslušnýspľávca povinný, pokiaľ sa
s obcou nedohodne inak, tak;ito majetok poistiť pľoti vzniknutým škodám zapričinenými
Živelnou pohľomou, prípadne konaním tretích osôb.

Článok 7
Vlastníctvo spľavovaného majetku
10.

Spľávca' ktoľým je ľozpočtová organizácia obce nemôže nadobúdať majetok do svojho

vlastníctva. Majetok, ktorý nadobúda je vlastníctvom obce.
je opľávnený vlastníctvo k majetku obce, ktoý mu bol zverený do správy pľeviesť
do vlastníctva tretích osôb
12. Spľávca, ktorým je ľozpočtová oľganizácia a|ebo príspevková organizácia obce vykonáva
pľostredníctvom svojho štatutámeho oľgánu právne úkony pľi správe majetku obce v mene
obce. TaktieŽ prostredníctvom svojho štatutárneho oľgánu v mene obce koná pred súdmi a inými
oľgánmi vo veciach' ktoľésa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.

11. Správca nie

Článok 8
odňatie majetku zo správy
13.

K odňatiu majetku obce zo spľávy môŽe obec pľistúpiť:
a) ak si správca, ktorému bol majetok zveľený do správy neplní ľiadne svoje povinnosti
spróvcu vyplývajúce pľe neho z platných všeobecne závdzných pľávnych predpisov,

b)

c)

d)

prípadne z pľíslušnýchustanovení ýchto zásad,
ak ide o majetok, ktoľý je pľe spľávcu prebytočný alebo neupotrebitelný,
v prípade reorganizácie správcu resp. pľi zmene predmetu jeho činnosti,
ak je v záujme obce využívat'majetok zveľený do správy iným spôsobom, prípadne na iný
účel.

14.

K odňatiu majetku zo správy je obec povinná pľistupiťpri zániku spoločnosti bez právneho
nástupcu.

1. o

2.

3'

odňatí majetku zo správy rozhoduje starosta obce.
PoloŽkovité vymedzenie odňatého majetku určíobec v pľotokole o odňatí zvereného majetku zo
spľávy.
Spľávcovia nie sú oprávnení majetok, ktoľý im bol zveľený do spľávy, zaťažovaťzáložným
pľávom tľetíchosôb, zabezpečovacímprevodom práva, vecným bremenom alebo inou ťaľchou'
ktoľá by znemoŽňovala alebo sťažova|a obci nakladanie s týmto majetkom.

Článok 9
Pľáva a povinnosti správcu

1.

2,
3.
4.

o

beŽných veciach týkajúcich sa hospodáľenia s majetkom zvereným do správy, určeného
na priamy výkon činnosti spľávcu a o nakladaní s takýmto majetkom v ľámci obvyklého
hospodárenia ľozhoduje štatutárny orgán spľávcu. V ostatných veciach, tykajúcich sa
hospodárenia a nakladania s takýmto majetkom, rozhodujú orgány obce určenéosobitným
zákonomla, prípadne týmito zásadami.
Spľávca, ktorým je rozpočtováorganizácia obce nadobúda hnuteľný majetok v mene obce.
Správca' ktorým je ľozpočtová organizácia obce nie je opľávnený nadobúdať majetok jeho
zámenou za majetok, ktoľý mu bol zverený do spľávy, ďalej nie je opľávnený nadobúdať
majetok darom prípadne dedičstvom . Taktiež nie je opľávnený nadobúdaťnehnuteľný majetok'
Pri hospodáreni a nakladaní so zvereným majetkom obce sú správcovia povinní postupovať
v súlade s príslušnýmiustanoveniami týchto zásad, pľičomsú zároveň povinní ľiadiť sa

l4zák. č. I38|I99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

5

podmienkami stanovenými osobitným predpisoml5.
Spľávca za podmienok stanovených v týchto zásadách je oprávnený spľavovaný majetok dať
prenájmu
tretím osobám, pričom v nájomnej zmluve ako prenajímateľ je uvedený vlastník
do
majetku tj. obec Horná Stľeda a v zastúpenípľíslušnýspľávca. Nájomnú zmluvu podpisuje
štatutaľny oľgán správcu.
Čtanot< to

Zaťažovanie majetku

1.

o

zaťažovanínehnuteľného majetku vo vlastníctve obce vecnými bremenami, záložnými
právami, prípadne inými pľávami v prospech tretích osôb ľozhoduje zastupiteľstvo.
2. Pokiaľ platné všeobecne záväzné právne predpisy' pľípadne tieto zásady neustanovujú inak,
je zaťaženie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce vecnými bremenami a inými pľávami
tľetíchosôb podľa predchádzajúceho odseku moŽné výlučne za odplatu. Výšku odplaty
stanovuj e zastupiteľstvo.
3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinouvšetkých poslancov, sa môŽe zaťažiťnehnuteľný majetok vo vlastníctve obce vecnými
bremenami a inými právami tretích osôb aj bezodplatne, ak sa zaťažuje vo veľejnom záujme
alebo je to s prihliadnutím na všetky okolnosti konkľétneho pľípadu v záujme obce.
4' Zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkoými pľávami nad hodnotu 3 500 EUR.
5. Starosta obce schvaľuje nakladanie s majetkovými pľávami do hodnoty 3 500 EUR.
6. Zastupiteľstvo schvaľuje všetky vklady hnuteľného aj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
obce do majetku zak|adaných alebo už existujúcich obchodných spoločností.
7. Zastupiteľstvo schvaľuje všetky koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo
koncesné zmluvy na poskytovanie služby, navľhnuté na ich uzatvoľenie obcou podľa platného
osobitného právneho pľedpisu.

Článok 11
Pohl'adávky a iné majetkové práva

1.

Súčasťouhospodárenia

a

nakladania

s

majetkom

vo

vlastníctve obce

je

aj

hospodáľenie s pohľadávkami a inými majetkovými právami vo vlastníctve obce.
2.
obec je povinná uplatňovať ptáva zpohľadávok tak, aby k ich vyrovnaniu došlo
podľa moŽnosti najneskôr v posledný deň lehoty ich splatnosti.
Pokiaľ k vyrovnaniu pohľadávky zo stľany dlžníkav lehote jej splatnosti nedôjde, je
3.
obec povinná pľistúpiťk vymáhaniu takejto pohľadávky. Súčasnes pohľadávkou je obec
povinná vymáhať aj príslušenstvo pohľadávky, ktorým sú najmä úroky a poplatky z omeškania,
prípadne zmluvné pokuty dohodnuté pre pľípad omeškania
4.
Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, je obec oprávnená dočasne upustiť od
jej vymáhania' je však povinná jej vymoŽenie zabezpečiťtak, aby nedošlo kjej premlčaniu'
prípadne k zániku pľáva.
5.
Ak je pohľadávka obce prechodne nevymoŽiteľná, je starosta obce oprávnený
lzatvoriť s ním dohodu o uznaní záväzku a spôsobe plnenia vo forme splátok alebo dohodu
o odklade plnenia dlhu.
Pľi vymáhaní pohľadávok, ktoľésú daňovými nedoplatkami sa postupuje v súlade
6.
s platným pľávnym predpisoml6.
Ak so zreteľom na všetky okolnosti sa preukáže, že pohl'adávka je nevymožiteľná,
7.
l5zák. č,.523/2004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoršíchpredpisov

l6zák. č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

pľípadne, Že jej ďalšie vymáhanie by bolo nehospodárne, moŽno od vymáhania pohl'adávky
upustiť.
obec je opľávnená trvale upustiť od vymáhania pohľadávky ak:
8.
a) nemožno preukázat', že pohľadávka trvá alebo nemožno preukázat' jej výšku a nie je podklad
pre to, aby súd alebo iný príslušnýorgán určil ýšku podl'a úvahy,
b) dtžníkzomľel a pohľadávka nemohla byt'uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
c) došlo k premlčaniu práva na vymóhanie pohľadávlE a dlžníkodmieta dlh dobrovoľne
uhľadiť, prípadne úspešnevzniesol námietku premlčania v súdnom konaní,
d) zo všetlEch okoĺnostíprípadu je zrejme, že ďalšie vymáhanie pohľadávlE by nebolo úspešné
alebo by bolo nehospodárne,
e) ak pohľadávka voči fuzickej osobe - podnikateľovi alebo próvnickej osobe je nedobytná,
z dôvodu jej zániku bez právneho nástupcu, z dôvodu, že konkurzné konanie voči takejto
osobe bolo zastavené pre jej nemajetnost', alebo v prípade zastavenia exekučnéhokonania
pre nedostatok majetku dlžníka.
o upustení od vymáhania tľvale nevymožiteľnej pohľadávky voči fyzickej osobe'
9.
fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe rozhoduje:
a) staľosta obce, ak účtovnáhodnota pohľadávlE je nižšiaako 3 500 EUR,
b) zastupiteľstvo v ostaných prípadoch.

Článok 12
Spôsoby ýkonu pľáv vyplývajúcich z vlastníctva
cenných papieľov a majetkových podielov

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
b)

obec hospo dári

a nakladá s

cennými papiermi, ktoré nadobudla:

majetkovým vstupom do kapitáĺovej spoločnosti,

kúpou cennýchpapierov,
na základe platných právnych predpisov'
o majetkovom vstupe do kapitálovej spoločnosti ľozhoduje zastupitel'stvol7.
Zasfupiteľstvo schval'uje vydávanie, pľevod anadobudnutie cenných papierov podľa
osobitného pľedpisul8.
obec môŽe poveriť pľávnickú alebo fyzickú osobu opľávnenú emitovať cenné papieľe,
sprostredkovaním emisie cenných papierov napr. komunálnych obligácií. Emisiu cenných
papieľov a jej výšku schval'uje zastupiteľstvo.
V prípade, že obec vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických
osobách, vykonáva práva vyplývajúce zich vlastníctva za obec starosta obce samostatne,
pokiaľ nie je v týchto zásadách ustanovené inak.
Na výkon práv obce starostom obce podľa bodu 5 tohto článku sa vyŽaduje predchádzajirce
schválenie zastupiteľstvom v prípadoch:
a) schvaľovania riadnej individuálnej účtovnejzávierlcy, mimoriadnej individuálnej účtovnej
závieľĺE, konsolidovanej účtovnejzávierlql a rozhodnutia o ľozdelení zisku alebo úhľade
strát,
b) rozhodnutia o zmene Stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladacej listiny a
štatútupľávnicbých osôb, pokial' k nim nedochádza na základe iných pľávnych skutočností,
c) rozhodnutia o zvýšeníalebo zníženízókladného imania, o pripustení nepeňažného vkladu,
v prípade spoločnosti s ručenímobmedzeným o možnosti započítaniapeňažnej pohl'adávlE
voči právnickej osobe s pohľadávkou na splatenie vkladu,
d) vymenovania, odvolania konateľa, ľiaditeľa,prokuristu, členov predstavenstva alebo členov

c)

17$ 11 ods. 4 písm. i) zák. Ó.36911990 Zb. o obecnom zľiadeniv zneni neskorších predpisov
18zák. č. 5661200l Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskoršíchpredpisov

2

tak;ito spôsob naloŽenia s majetkom ukladá osobitný pľávny predpis2s.
Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce za hnuteľný majetok je nepľípustná.

Článok 20
Darovanie majetku

Hnuteľný majetok vo vlastníctve obce, ktorý bol vyhlásený za prebfiočný prípadne

)
-l

neupotrebitelhý podľa týchto zásad môŽe obec darovať.
o darovaní hnuteľného majetku rozhoduje zastupiteľstvo.
Darovať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce nie je prípustné.
Článok 21
Dočasnéužívaniemajetku

1.
2.

Dočasným uŽívanim majetku vo vlastníctve obce sa ľozumie jeho nájom alebo výpožička.
Nájom majetku je jeho pľenechanie do dočasnéhouŽívania iným osobám za odplatu a to na
základe zmluvy aza poďmienok stanovených osobitným pľávnym pľedpisom26 a týmito
zásadami'
3. Ustanovenia článkov 14 až 18 týchto zásad je obec povinná pľimeľane použiťaj pri
pľenechávaní majetku obce do nájmu' a to najmenej zataké nájomné, za ake sa v tom čase a na
tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účelveci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci okľem:
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšiaako 3 500 EUR,
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tym isým nájomcom neprelľočídesat' dní v
kalendáľnom mesiaci,
c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zľeteľa,o ktorých zastupiteľstvo
ľozhodne trojpc)tinovou vĺjčšinouvšetlĺychposlancov, pričom osobitný zreteľ musí byt'
zdôvodnený; zámer pľenajaťmajetok ýmto spôsobom je obec povinná merejnit' najmenej 15
dní pred schval'ovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej
internetovej stránke, pľičomtento zámeľ musí byt'zverejnený počas celej tejto doby.
4. Výpožičkoumajetku je jeho prenechanie do bezplatného uŽívania iným osobám po
dohodnutú dobu a za podmienok podľa osobitného právneho predpisu27 a týchto zásad.
5. obec môŽe svoj majetok, o ktorom bolo rozhodnuté, že sa stal prebýočným alebo
neupotrebiteľným dať do výpoŽičky.
6' Z dôvodov plnenia úloh obce môŽe obec správcom dať do výpoŽičky aj majetok, ktoľý
nebol vyhlásený za pľebytočný alebo neupotrebiteľný' o výpožičketakéhoto majetku rozhoduje
starosta obce ak sa jedná o hnuteľný majetok a obstarávacia cena takéhoto majetku je niŽšia ako
1 000 EUR. V ostatných pľípadoch rozhoduje zastupiteľstvo.
7. Správca nie je oprávnený majetok obce, ktorý mu bol zverený do spľávy pľenechať do
výpožičkybez súhlasu zastupiteľstva.
8. Prenajatý majetok vo vlastníctve obce alebo jeho časťnie je nájomca opľávnený prenechať
do podnájmu tretím osobám. Vo výnimočných prípadoch udel'uje súhlas k pľenechaniu
pľenajatého majetku do podnájmu staľosta obce a to na zŕlklade písomnej a riadne odôvodnenej
Žiadosti nájomcu. V udelenom súhlase starosta obce zároveň stanoví podmienky podnájmu.

25napr. zák. č. 6612009 Z. z. o niektoľých opatreniach pľi majetkovoprávnom usporiadaní

pozemkov pod stavbami

26s 663 až723 občianskeho zákonníka(zák. č.4011964 Zb')
2'7s 659 až662 občianskeho zákonníka (zák. č.40/1964 Zb.)

spróvnej rady právnickej osoby,
e) ýymenoýania, odvolania členov dozornej rady pľávnickej osoby,
Í) rozhodovania o zrušeníprávnickej osoby s likvidáciou, o menovaní, odvolaní a odmeňovaní
likvidátora,
g) rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy
s nadobúdateľom tohto podielu, o schvólení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku,
h) rozhodovania o splynutí alebo zlúčenís ďalšou právnickou osobou, o rozdelení podielu a o
zmene pľávnej formy.
7. Staľosta obce je pri výkone práv podľa bodu 5 tohto článku viazaný ľozhodnutím
zastupiteľstva'

Článok 13
Nakladanie s prebytočným a neupotľebitel'ným majetkom obce

1.

Prebytočným majetkom je hnuteľný anehnuteľný majetok vo vlastníctve obce, ktorý obec
trvale alebo prechodne nevyuŽíva na plnenie svojich úloh.
2. o prebýočnosti majetku rozhoduje zastupiteľstvo' okľem hnuteľnéhomajetku, ktorého
obstaľávacia hodnota je niŽšia ako 3 500 EUR. o pľebytočnosti tohto hnuteľného majetku
rozhoduje staľosta obce.
3. Neupotrebiteľným majetkom je majetok vo vlastníctve obce, ktoľý pľe svoje úplnéfyzické
alebo morálne opotrebenie alebo poškodenie, pľípadne pre svoju zastaranosť alebo
nehospodámosť pľevádzky užnemôže slúžiťsvojmu účelu.
4. o neupotrebiteľnosti majetku ľozhoduje zastupitel'stvo, okľem hnuteľnéhomajetku,
ktoľéhoobstarávacia hodnota je niŽšia ako 3 500 EUR. o neupotrebiteľnosti tohto hnuteľného
majetku rozhoduje staľosta obce'
5. Vlastnícke pľávo k majetku vo vlastnĺctve obce' ktoľý sa stal pľe obec prebytočným alebo
neupotľebitelhým, môŽe obec za podmienok stanovených týmito zásadami previesť na iné
osoby a to formou jeho pľedaj a, zámeny, pľípadne darovania. Alebo ho pľenechať iným osobám
do prenájmu alebo výpoŽičky.
6. Pľebyočnýalebo neupotľebiteľný nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce nie je pľípustné
daľovať.
7. S neupotrebiteľným a prebytočným hnuteľným majetkom, s ktorým vzhľadom k jeho stavu
nie je možnénal'ožiť spôsobmi uvedenými v predchádzajucích odsekoch, je obec oprávnená
na|ožiťtak,že pristúpi k jeho likvidácií.
8. V prípade, Že takýmto majetkom obce je stavba' s ktorou vzhl'adom k jej technickému stavu
nie je moŽné naloŽiť spôsobmi uvedenými v predchádzaj'ícich odsekoch' pristúpi obec k jej
odstráneniu, pľičoms použiteľnýmstavebným materiá|omz asanovanej stavby na\ožíspôsobom
ako s prebytočným alebo neupotľebiteľným hnuteľným majetkom.

Článok 14
Predaj majetku

1.
2.

obec môže pľevod vlastníctva práva k majetku obce jeho pľedajom uskutočniťiba v súlade

platnými právnymi pľedpismilg a týmito zásadami.
Zastupiteľstvo schvaľuje spôsob pľevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce okľem
prípadov ak sa prevod nehnuteľnéhomajetku uskutočňuje podľa osobitného právneho predpisu.
s

Článok 15
obchodná verejná sút'až
l9 $ 281 a nasl. obchodného zákonníka(zik. č.513/l99l Zb.), zák' č. 52712002 Z' z' o dobrovol'ných draŽbách a o
doplnení zákona SNR č.323ll992Zb. o notáľoch a notáľskej činnosti v znení neskoršíchpľedpisov, vyhl. MS SR č.
49212004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v zneĺi neskorších pľedpisov

1.

obchodná veľejná súťaŽje súťaŽonajvýhodnejšínávrh nauzavretie zmluvy, ktorú obec
ako vyhlasovateľ vyhlasuje spôsobom aza podmienok stanovených osobitným pľedpisom2o
a týmito zásadami. Vzor vyhlásenia obchodnej verejnej súťažeje v pľíloheč.1 týchto zásad.
2. obchodnú verejnú siÍažvmene obce v súlade s podmienkami schválenými zastupiteľstvom
vyhlasuje starosta obce.
3. Úko.'y spojené s organizáciou obchodnej veľejnej súťaŽezabezpečuje obec na obecnom
úrade v Hornej Stľede, záľoveň je povinný informovať o výsledku obchodnej verejnej súťaŽe
pľedkladateľov súťaŽnýchnávrhov.
4. Podmienky obchodnej verejnej súťažeschválené zastupiteľstvom, obec uverejní minimálne
na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návľhov na úľadnejtabuli obce a na svojej intemetovej
stľánke. Podmienky musia bý' vyhotovené v písomnej forme a musia obsahovať náleŽitosti
predpísanéosobitným predpisom2' ako aj podmienky, o ktoľých vyhlasovatel' prehlási, že sú
rozhodujúce pre pľiebeh a výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej siťažealebo pre zmluvný
vďah, ktorý na zálk|ade výsledkov vyhlásenej súťažemieni uzatvoľiťs predkladateľom
víťazĺéhosúťažnéhonávľhu. Vzor podmienok obchodnej verejnej s'(ťaže je prílohou č. 2
týchto zásad.
5. Z obchodnej veľejnej súťaŽe budú vylúčenípľedkladatelia súťaŽnýchnávrhov, ktorí majú
ku dňu uzávierky na podávanie návrhov akýkoľvek záväzok voči obci po lehote splatnosti. Zo
súťaŽebudú ďalej vylúčenípredkladatelia súťažnýchnávľhov, ktorí sú spracovateľmi
podmienok vyhlasovanej obchodnej veľejnej stťaže,členovia súťažnejkomisie' vrátane jej
pľedsedu aprtzvaní zna|ci, ako aj osoby, ktoré sú podľa osobitného predpisu22 osobami blízkymi

6.
7

.

vo vzťahu k uvedeným osobám.

Pľedloženésúťažnénávrhy sú do teľmínu otvárania obálok So súťažnýminávrhmi

uschovávané ako vyhĺadené.
PredloŽené suťažnénávrhy vyhodnocuj
stanovených týmito zásadami.

e

suťaŽná komisia a

to spôsobom

a

za podmienok

Článok 16
Sút'ažnákomisia

1.

SúťaŽnúkomisiu vpočte najmenej 3 členov menuje staľosta obce ato najneskôr do 10 dní
od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.
2. SúťaŽnákomisia si zo svojich členov zvolí predsedu komisie a zapisovateľa. Predseda
komisie môže prizývať do komisie odborných pľacovníkov, ktorí disponujú iba poradným
hlasom.
3. Členovia komisie aprizvani sú viazaní mlčanlivosťouo účastníkocha o obsahu
hodnotených súťaŽnýchnávrhov voči tretím osobám.
4. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšinajej členov. Rozhoduje
väčšinahlasov prítomných členov.
5. Súťažnákomisia je povinná vyhodnotiť súťaŽnénávrhy najneskôľ v lehote do 7 dní od
uplynutia lehoty určenej na podávanie súťaŽnýchnávľhov.
6. SúťaŽná komisia na svojom prvom zasadnutí je povinná ešte pľed vyhodnotením súťaŽných
návrhov spísaťzázstamzuzávierky podávania súťaŽnýchnávľhov' ktorej vzoľ je prílohou č.3
týchto zásad. Následne suťaŽĺá komisia pristúpi k vyhodnoteniu súťažnýchnávrhov.
7. o vyhodnotení súťaŽeje sút'aŽná komisia povinná spísaťpľotokol, ktorého vzor tvoľí
prílohu č. 4 týchto zásad.
20$ 281 a nasl. obchodného zákonníka(zák. č.513lI99I Zb.)
2l

$

28l

a nasl.

obchodného zákonníka (zák. č.513/l99l Zb.)

225116 a 117 občianskeho zákonníka (zák. č.4011964 Zb.)'
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Pľotokol z vyhodnotenia predkladá komisia orgánu obce, ktorý v súlade s pľíslušnými

ustanoveniami týchto zásad rozhodol o nakladaní s majetkom obce prostredníctvom obchodnej
veľejnej súťaŽena ďalšie konanie.

Čbnok l7
Dobrovol'ná dražba

1.

Pľi nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce prostredníctvom dobrovoľnej dľažby sa
postupuje v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi23 a týmito zásadami.
2. Zastupiteľstvo ľozhodne aj o tom:
a) či organizátorom dľažby bude obec alebo osoba, ktorá pre organizovanie a výkon dražby
spĺňa podmienlcy podľa ptatných pľávnych predpisov,
b) čisa bude vyžadovat' zloženie dražobnej zóbezpelE, o jej forme a výške,
c) o najnižšom podaní,
d) o oprávnení licitátora znížiťnajnižšiepodanie,
e) o minimálnom prihodení,
Í) o spôsobe úhrady ceny dosiahnutej vydľažením.
3. V prípade, že organizátoľom dražby bude obec, staľosta obce uréi z ľadov zamestnancov
obce osobu, ktorábude oľganizátoromdraŽby ako aj osobu, ktorábude počas dražby vykonávať
funkciu licitátoľa. Zároveí môže určiťďalšie osoby zradov zamestnancov obce, ktoľébudú
nápomocné draŽobníkovi pri oľganizov aní draŽby.
4. Ak zastupiteľstvo schváli prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou
dobrovoľnej dražby, schvaľovanie ďalších úkonov súvisiacich s prevodom majetku uŽ nie sú
potľebné.
Článok 18
Pľiamy pľedaj

1.

obec zverejní svoj zátmer predať majetok priamym predajom najmenej na 15 dní na úradnej
tabuli obce Horná Streda' na svojej inteľnetovej stránke avjednom ľegionálnom periodiku.
Zároveň zverejni lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.Yzor zveľejnenia je prílohou
č.5 týchto zásad.
2. Zastupitel'stvo schvaľuje pri priamom predaji prevody vlastníctva nehnuteľnéhomajetku
obce a hnuteľného majetku obce nad obstaľávaciu hodnotu vyššiuako 3 500 EUR.
3. Prevody hnuteľného majetku vo vlastníctve obce pľiamym pľedajom do obstaľávacej
hodnoty 3 500 EUR schvaľuje starosta obce.
4. obec nemôŽe previesť vlastníctvo svojho majetku pľiamym predajom' ak všeobecná
hodnota tohto majetku stanovená podľa osobitného predpisu2a pľesahuje srrmu
40 000 EUR.
Článok 19
Zámena majetku
1

Kzámene majetku, ktorý je vo vlastníctve obce, za iný majetok môže obec pľistupit'
výnimočne a to najmä z dôvodov, Že takýo spôsob naloŽenia s majetkom vo vlastníctve obce je
pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejšíako iný spôsob naloženia s takýmto
majetkom' prípadne ak zámer, ktoľý obec sleduje, nie je možne dosiahnuť iným spôsobom.
Kzámeĺe majetku vo vlastníctve obce za iný majetok, obec pristúpi aj vprípadoch, že mu

23zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovolhých draŽbách a o dop|není zákona SNR č.323ll992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti v zneni neskorších predpisov

24vyhl. MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Č|ánok22
Nájomná zmluva a zmluva

o

výpožičke

1.

Zm|uva onájme musí byt'vyhotovená vpísomnej forme amusí ako podstatné náležitosti
obsahovať najmä:
a) označenie predmetu nájmu,
b) účelnájmu,
c) dobu trvania nájmu,
d) výšku a splatnost'nájomného,
e) spôsob platenia nájomného,
Í) sankcie za porušenie zmluvných povinnosti,
g) podmienlE skončenia nájmu.
2. Ako ďalšie náležitosti musia byt'v nájomnej zmluve upľavenépodmienky:
a) upravujúce možnosti zmeny výšĺvdohodnutého nájomného,
b) upravujúce podmienlĺy jednostľannej zmeny výšĺvceny služieb spojených s užívaním
pľenajatéhomajetku Zo Strany obce ako prenajímateľa,
c) upravujúce povinnosti nájomcu zabezpečit'všetlql bezpečnostné,hygienické a protipožiarne
opatrenia vyplývajúce z platných pľávnych pľedpisov,
d) upravujúce podmienlql výkonu kontľoly nájmu zo strany prenajímateľa,
e) povinnost' nájomcov hospodáľne užívaťprenajatý majetok, chránit' ho pred poškodením,
zničenímaĺebo stratou, používaťvšetlcy právne pľostriedlcy na jeho ochranu vrátane
včasnéhouplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgónmi,
fl upravujúce povinnost'nájomcu vykonóvať na predmete užívaniabežnúopravu a údržbu,
g) upravujúce povinnost'nájomcu vykonávat' zmeny na predmete užívanialen so súhlasom

3.

obce.
Potľebnéustanovenia bodu I) a2) sa pľimeľane použijúaj pre zmluvu o výpožičke.

Článok 23
Spoločnéustanovenia

l.

Nakladanie smajetkom vo vlastníctve obce nesmie byt ,nrozpore sosobitnými právnymi
predpismi2s z oblasti štátnej pomoci.
2. Všetky pľávne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnúfoľmu'
inak sú neplatné.
3. Náklady spojené s prevodom majetku, prípadne so zriadením vecného bremena znáša
nadobúdateľ, pľípadneopľávnený z vecného bremena.

Č|ánok24
Pľechodnéustanovenia

1. Pri vybavovaní žiadosti oodkúpenie majetku vo vlastníctve obce, oprenájom

2.

3.

takéhoto
majetku, pľípadne o jeho zaťaŽenie vecnými bremenami alebo inými právami tretích osôb, ktoľé
boli obci doľučenépred účinnosťoutýchto zásaď, avšak ku dňu nadobudnutia ich účinnosti
nebolo o nich ľozhodnuté, sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.
Právne vzťahy súvisiace s nadobudnutím majetku do vlastníctva obce, ako aj pľávne vzťahy
súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo vlastníctve obce, ktoľévznikli pred
nadobudnutím účinnostitýchto zásad, sa ľiadia ustanoveniami týchto zásad. Vznik týchto
pľávnych vďahov, ako aj nároky z nich, ktoľévznikli pred účinnosťoutýchto zásad, sa
posudzujú podľa doteľaj šíchpredpisov.
Právne vďahy zo zmlix o pľenájme alebo výpoŽičke majetku vo vlastníctve obce uzatvorených
pľed účinnosťoutýchto zásad, ktoré odporujú týmto zásadám, sú obec prípadne pľíslušný
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správca povinní upľaviť do 60 dní od účinnostitýchto zásad. V pľípade,že druhá zmluvná
stľana na úpravu takýchto právnych vzťahov nepristúpi, sú obec prípadne príslušnýspľávca
povinní takéto zmluvy vypovedať.

1.

2.
3.

Článok 25
Záverečné ustanovenia
Nadobudnutím účinnostitýchto zásad sa zľušujúZásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce zo dŤn 19.12.2007, prijaté uznesením č. 4812007 anovelizáciazo dt:.a
1 1. 1 1.2009, uzesenie č. 4612009.
Tieto zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 8.6.2012
Tieto zásady nadobúdajúúčinnosťdňom ich schválenia.

ĽubomíľKĺajňanský
starosta obce

Pľíloha
.1_

Vzoľ oznámenia o vyhlásení oVS

Príloha

.2 -Yzor súťaŽnýchpodmienok pre oVS

Pľíloha
.3

- Vzoľ záznamu z uzávieľky oVS

Príloha
.4 _Yzor protokolu o vyhodnotení oVS
Pľíloha
. 5 - Vzoľ oznámenia o priamom pľedaji
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