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ZASADY

hospodáľenia a nakladania s majetkom obce
11 ods. 4 písm' a) zákona č' 369/1990 Zb' o obecnom ztiadeni v znení
neskoľšíchpredpisov a $ 9 a nasledujúcich ustanovení zákona č. l38ll991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších pľedpisov ustanovujú sa tieto zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Homá Stľeda a majetkom v štátnom vlastníctve' ktory bol
obci zveľený'

V súlade s $

Článok l
Záiďadné ustanovenia
zásad je určiťpodmienky a pľavidlá
s majetkom vo vlastníctve obce Horná Stľeda.

Účelo- týchto

pri hospodárení a nakladaní

Článok 2

1.

Zásady hospodáľenia anakladania smajetkom obce Homá Stľeda (ďalej len
,,zásady") stanovujú podmienky nadobudnutia majetku do vlastníctva obce Horná
Stľeda (ďalej len ,,obec"), jeho zverenia do správy a prenechania do nájmu pľípadne
ýpožičky,podmienky vkladania tohto majetku do majetku obcou zak|adarlých alebo uŽ
existujúcich obchodných spoločností,ako aj spôsob nakladania s pohľadávkami
a majetkovými pľávami obce a spôsob nakladania s cennými papieľmi.
2. Zásady ďalej uľčujúpodmienky hospodarenia a nakladania s majetkom obce vo
vďahu k ľozpočtoýmoľganizáciám zriadených obcou, podľa osobitného predpisul
najmä podmienky zvereĺia tohto majetku do správy týmto organizáciám apodmienky
odňatia zvereného maj etku týmto organizáciám.
3. Zásaďy tiež upľavuju práva apovinnosti organizácií, ktoré obec zriadila pri
hospodárení a nakladaní s majetkom obce, ktoľý im bol zveľený do správy' uľčujú,ktoré
úkony týchto organizácii súvisiace so spľávou zveľeného majetku podliehajú schváleniu
oľgánmi obce astanovujú podmienky výkonu práva obce ako zak|adateľa obchodných
spoločnostíprípadne ako spoločníka,akcionára, resp. člena obchodnej spoločnosti,
druŽstva alebo inej organizácie podľa osobitných predpisov2.
4. Na účelytýchto zásad sa majetkom obce ľozumejúhnutel'né a nehnuteľné veci
vrátane finančných prostľiedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové ptáva, ktoré sú vo
vlastníctve obce, alebo ktoré obec nadobudne do vlastníctva podľa osobitného

predpisu3, prípadne vlastnou činnosťou.

Članok 3
Rozsah pôsobnosti

Tieto zásady upravujú pľáva apovinnosti obce ajej orgánov, pľávnických osôb
zriadených prípadne založených obcou, ako aj iných právnických afyzických osôb,

opľávnených disponovať s majetkom obce, pri hospodáreni anakladaní s majetkom vo
Izák. č. 523l2oo4 Z. z. o ľozpočtovýchpľavidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v meni neskorších pľedpisov

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 obcí v znení neskorších predpisov

vlastníctve obce
Clánok 4
Nadobúdanie majetku
1.

obec môŽe nadobúdaťmajetok do svojho vlastníctva najmä:

a)
c)

na základe zákona4,
na základe zmluvy (kúpa, zámena, daľovanie),
dedením zo závetu,

d)

v l as

b)

tno u p

o

dni kat e ľs ko u činno

s t'o t't,

tnou inv e s tičnou činno s t'ou,
Í) majetkovou účast'ouna podnikaní pľávniclĺych osôb,
g) združovaním prostriedkov s inými pravniclqmi afuzicĺĺymiosobami,
h) rozhodnutím orgánov štátnej správy, alebo súdov'
1. K nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce môže obec pľistúpiť
qýlučne vtedy, ak takéto nadobúdanie je vsúlade srozpočtom obce aak kjeho
nadobudnutiu udelilo predchádzajúci súhlas obecné zastupiteľstvo obce Homá Stľeda
(ďalej len,,zastupiteľstvo").
2. o nadobudnutí hnuteľného majetku do vlastníctva obce rozhoduje starosta obce
v súlade s ľozpočtom obce.
3. Ustanovenia bodov 2. a3. tohto článku sa nepouŽijú, pokiaľ knadobudnutiu
majetku do vlastníctva obce dôjde na základe zákoĺa alebo na základe ľozhodnutia
orgánov štátnej správy' prípadne súdov.
e)

vl as

Článok 5
Hospodáľenie s majetkom

4.

orgány obce, ktorými sa rozumejú zastupitel'stvo

a

starosta obce, ako

aj

štatutámy oľgán spľávcu, sú povinní hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja

obce ajej obyvateľov avprospech ochľany atvorby Životného pľostľedia' Pri

hospodárení sú orgány obce povinné majetok obce zveľaďovať, chľániť a áodnocovať.
Zatýmto účelomsú najmä povinné:
a) udržiavať a užívat'majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením,stratou alebo zneužitím,
c) používaťvšetlE právne prostriedlE na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatnenia svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnýmiorgánmi,
d) viest'evidenciu majetku v účtovníctvepodľa osobitného predpisu1 .
1. obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo pľostredníctvom spľávcu
majetku obce (ďalej len ,,správcď'), ktoľým je rozpočtová alebo príspevková
or ganizácia zriadená o b c ou po dľa o so b itného pre dp i su6.
2. obec vykonáva úkony súvisiace s hospodáľením s majetkom a to najmä:
a) meľuje majetok do spróvy oľganizációm zriadeným obcou,
b) poveruje výkonom správy majetku organizácie založenéobcou alebo iné
právnické osoby,
c) dáva majetok do dočasného užívania,
d) vkladá majetok do obchodných spoločnosti,

4zák. č. |38lI99l Zb. o majetku obcí v zneni neskoľšíchpredpisov
5zák. č. 43112002 Z. z. o účtovníctvev znení neskoľšíchpľedpisov

6$ 21 zák. č. 52312004 Z' z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších pľedpisov

e)
Í)
g)
1.

zukĺadá zo svojho mctjetku inú právnickú osobu7,
podnikct s majetkom vo vlastnom mene,
z7kĺadó majetok pľe zriadenie záĺožnéhopráva.
Učtovnúevidenciu majetku vo vlastníctve obce vedie obec v súlade s osobitným
prepisom8 na obecnom úrade v Hornej Stľede.
2. o beŽných veciach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom vo vlastníctve obce,
uľčenéhona priamy 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 rozhodujú oľgány obce uľčenéosobitným
zákonom9.

Článok 6
Správa majetku

1.

Spľáva majetku obce je súhrn opľávnení a povinnosti správcu k tej časti majetku vo
vlastníctve obce, ktoľý jej obec zverila do spľávy, alebo ktorý spľávca nadobudol
vlastnou činnosťou.Spľávca je opľávnený a povinný majetok obce dľŽať,uživať na
plnenie svojich úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním' brať z neho
úŽitky anakladať sním vsúlade sosobitným pľedpisomlO a týmito zásadami.
Zároveňje povinný tento majetok udrŽiavať, chľániť pľed poškodením' zničením,
stratou alebo zneuŽitim, pouŽívať všetky právne pľostriedky na jeho ochľanu,
vľátane včasnéhouplatňovania svojich pľáv alebo opľávnených záujmov pľed
príslušnýmiorgánmi a viesť jeho evidenciu v účtovníctvepodľa osobitného
predpisul 1.
2. obec pri zriaďovani svojej orgarizácie podľa osobitného predpisul2 je povinná
v zriaďovacej listine uľčiť,ktory majetok obce sa zveruje organizácii do správy.
3. o zverení majetku obce do správy ľozhoduje starosta obce.
4. Majetok sa do správy zveruje foľmou písomnéhoprotokolu o odovzdaní aprevzatí
majetku.
5. Pľotokol o odovzdani aprevzati zveľenéhomajetku obsahuje:
a) položkovité,vecné afinančnévymedzenie zveľeného majetku vedeného
v účtovnícne,
b) súvisiace majetkové práva a zóvtizlql ku dňu zverenia majetku,
c) údaje katastľa nehnuteľností podľa osobitného predpisul3.
6. Protokol o odovzdani aprevzatí zvereného majetku podpisuje staľosta obce a
štatutárny orgán správcu.
7. obec môže zveriť spľávcovi do správy aj ďalší majetok, ktoý bezprostľedne súvisí

7napr. zák.č.34l2002 Z'z. o nadáciách
8zäk. č.43112002 Z' z. o účtovníctvev znení neskorších pľedpisov
9zák. é' l38/l99l Zb. o majetku obcí v anení neskorších pľedpisov

lDzák. č. l38/l99l Zb. o majetku obcí v mení neskorších predpisov

I|zák. č' 43ll2oo2 Z' z.

o účtovníctvev znení neskoľšíchpredpisov

I25 zl zák. č. 523l2O04 Z. z o rozpočtoých pravidlách verejnej spľávy a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znenĺ neskorších predpisov

13zák č. 162/1995 Z. z. o katastľi nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

PoloŽkovite vymedzenie ďalšieho zvereného majetku určíobec
protokole
v
o odovzdani aprevzati ďalšieho zveľeného majetku.
obec a správca sú povinní sa navzájom infoľmovať o zistených zmenách v údajoch
zveľeného majetku vyplývajúcich najmä z geometľického plánu' rozhodnutia správy
katastľa, z chyby v písaní'alebo zo sčítacejchyby. obec o Zmene vyhotoví písomný
záznam, ktoľý doľučísprávcovi za účelomaktualizácie evidencie zvereného
majetku. Písomný záznam tvorí neoddeliteľnú prílohu príslušnéhoprotokolu.
s činnost'ou správcu.

8.

9.

Pokiaľ je do správy zverený nehnuteľný majetok je pľíslušnýspľávca povinný,
pokiaľ sa s obcou nedohodne inak' takyto majetok poistiť proti vzniknutým škodám
zapríčinenýmiŽivelnou pohĺomou, prípadne konaním tretích osôb.
Článok 7
Vlastníctvo spravovaného majetku

l.

Správca' ktorým je rozpočtová organizácia obce nemôŽe nadobúdať majetok do
svojho vlastníctva. Majetok, ktoý nadobúda je vlastníctvom obce.
2. Spľávca nie je opľávnený vlastníctvo k majetku obce, ktorý mu bol zveľený do
spľávy previesť do vlastníctva tretích osôb
3. Správca' ktorým je rozpočtováotganizácia alebo príspevkováorganizácia obce
vykonáva prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu pľávne úkony pri správe majetku
obce v mene obce. Taktiež prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu v mene obce
koná pľed súdmi a inými oľgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý
spľavuje.

Čhnok 8
odňatie majetku zo správy

4.
a)

K odňatiu majetku obce zo spľávy môŽe obec pristúpiť:
ak si spróvca, horému bol majetok zverený do správy neplní riadne svoje
pllviĺtlltssti spľlivcu vyplývajúce pľe neln z pĺaných všeobecne zúvúnýchpľúvnych

predpisov, prípadne z pľíslušnýchustanovení ýchto zásad,
b) ak ide o majetok, ktorý je pre správcu prebytočný alebo neupotrebiteľný,
c) v prípade reorganizácie správcu resp. pri zmene predmetu jeho činnosti,
d) ak je v záujme obce využívat'majetok zverený do správy iným spôsobom,
prípadne na iný účel.
1. K odňatiu majetku zo správy je obec povinná pľistúpiťpri zániku spoločnosti
bezprávneho nástupcu.
1. o odňatí majetku zo správy rozhoduje staľosta obce.
2. Položkovité vymedzenie odňatého majetku určíobec v pľotokole o odňatí
zvereného majetku zo správy.
3. Správcovia nie sú oprávnení majetok, ktoľý im bol zverený do správy, zaťaŽovať
záložným pľávom tľetíchosôb, zabezpečovacím prevodom práva, vecným bremenom
alebo inou ťaľchou, ktoľá by znemoŽňovala alebo sťaŽovala obci nakladanie s týmto
majetkom.

Článok 9
Práva a povinnosti správcu

o beŽných veciach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom zvereným do správy,
uľčenéhona priamy výkon činnosti správcu a o nakladaní s takýmto majetkom
v ľámci obvyklého hospodárenia ľozhoduje štatutárny orgán správcu. V ostatných
veciach, tykajúcich sa hospodáľenia a nakladania s takýmto majetkom, rozhodujú

2.

3'

orgány obce uľčenéosobitným zákonoml4' pľípadnetýmito zásadami.
Spľávca, ktorým je rozpočtová organizácia obce nadobúda hnuteľný majetok
v mene obce.
Spľávca, ktoľým je rozpočtová organizácia obce nie je oprávnený nadobúdať
majetok jeho zámenou Za majetok, ktorý mu bol zveľený do spľávy' ďalej nie je

oprávnený nadobúdať majetok darom prípadne dedičstvom. TaktieŽ

4'
5.

nie

je

opľávnený nadobúdaťnehnuteľný maj etok.
Pľi hospodáreni anakladaní so zvereným majetkom obce sú spľávcovia povinní
postupovať v súlade s pľíslušnýmiustanoveniami týchto zásad, pľičomsú záľoveň
povinní riadiť sa podmienkami stanovenými osobitným pľedpisoml5.
Správca za podmienok stanovených vtýchto zásadách je opľávnený spravovaný
majetok dať do pľenájmu tľetímosobám, pričom v nájomnej zmluve ako
prenajímateľ je uvedený vlastník majetku tj. obec Homá Streda a v zastúpení
pľíslušnýsprávca. Nájomnú zmluvu podpisuje štatutámy orgán spľávcu.

Článok 10
ZaťaŽovanie majetku

1. o zaťažovanínehnuteľného majetku vo vlastníctve obce vecnými

2.
3.

4.

5.
6.
7.

bľemenami,
zá|ožnými pľávami, prípadne inými pľávami v prospech tretích osôb rozhoduje
zastupiteľstvo.
Pokiaľ platné všeobecne závazné právne predpisy, prípadne tieto zásaďy
neustanovujú inak, je zaťaženienehnutel'ného majetku vo vlastníctve obce vecnými
bremenami a inými právami tretích osôb podľa predchádzajúceho odseku možne
výlučne za odplatu. Výšku odplaty stanovuje zastupiteľstvo.
Vpľípadoch hodných osobitného zreteľa, oktoých zastupiteľstvo ľozhodne
tľojpätinovou väčšinouvšetkých poslancov, sa môŽe zaťúiťnehnuteľný majetok vo
vlastníctve obce vecnými bremenami a inými pľávami tretích osôb aj bezodplatne,
ak sa zaťažuje vo verejnom záujme alebo je to s prihliadnutím na všetky okolnosti
konkľétneho prípadu v záujme obce.
Zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkovými pľávami nad hodnotu 3 500

EUR.

EUR.
Zastupiteľstvo schvaľuje všetky vklady hnuteľného aj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce do majetku zakladaných alebo už existujúcich obchodných
Starosta obce schvaľuje nakladanie s majetkovými pľávami do hodnoty 3 500

spoločností.
Zastupiteľstvo schvaľuje všetky koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných pľác
alebo koncesné zmluvy na poskytovanie sluŽby, navrhnuté na ich uzatvorenie obcou
podľa platného osobitného právneho predpisu.

Článok 11
Pohl'adávky a iné majetkové práva

1.

2.

Súčasťouhospodáľenia

a

nakladania

s

majetkom

vo

vlastníctve obce

je

aj

hospodárenie s pohľadávkami a inými majetkovými právami vo vlastníctve obce.
obec je povinná uplatňovať práva zpohľadávok tak, aby kich vyrovnaniu došlo
podľa moŽnosti najneskôr v posledný deň lehoty ich splatnosti.

l4zák. č. 138/199l Zb' o majetku obcí v znení neskoľšíchpredpisov
l5zák. č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskoršíchpredpisov

3.

Pokial' k vyrovnaniu pohl'adávky zo strany dlŽníka v lehote jej splatnosti nedôjde, je
obec povinná pľistúpiťk vymáhaniu takejto pohl'adávky. Súčasnes pohľadávkou je
obec povinná vymáhať aj pľíslušenstvopohľadávky, ktoľým sú najmä úroky
a poplatky z omeškania, prípadne zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad omeškania.
4. Akje pohľadávka pľechodne nevymoŽiteľná, je obec oprávnená dočasne upustiť od
jej vymáhania, je však povinná jej vymoženie zabezpečiťtak, aby nedošlo k jej
pľemlčaniu'prípadne k zániku práva.
5. Ak je pohľadávka obce pľechodne nevymoŽiteľná, je staľosta obce oprávnený
uzatvoriť s ním dohodu o uznaní záväzku a spôsobe plnenia vo foľme splátok alebo
dohodu o odklade plnenia dlhu.
6. Pri vymáhaní pohľadávok, ktoré sú daňovými nedoplatkami sa postupuje v súlade
s platným právnym pľedpisom16.
7. Ak so zľeteľom na všetky okolnosti sa preukáŽe, Že pohl'adávka je nevymoŽiteľná,
pľípadne, že jej ďalšie vymáhanie by bolo nehospodárne, moŽno od vymáhania
pohľadávky upustiť.
8. obec je oprávnená tľvale upustiť od vymáhania pohľadávky ak:
a) nemožno preukázat', že pohl'adávka trvá alebo nemožno preukázat' jej výšku a nie
je podklad pre to, aby súd alebo iný príslušnýorgán určil výšku podľa úvahy,
b) dlžníkzomľel a pohľadávka nemohla byt' uspokojená ani vymáhaním na
dedičoch dlžníka,
c) došlo k premlčaniu práva na vymáhanie pohľadĺivlqla dlžníkodmieta dlh
dobrovoĺhe uhradit', prípadne úspešne vzniesol námietku premlčania v súdnom konaní,
d) zo všetkých okoĺnostíprípadu je zrejme, že ďalšie vymáhanie pohľadóvlE by
nebolo úspešnéalebo by bolo nehospodórne,
e) ak pohľadávka voči fyzickej osobe _ podnikateľovi alebo právnickej osobe je
nedobytná, z dôvodujej zániku bez právneho nástupcu, z dôvodu, že konkurzné konanie
voči takejto osobe boĺo zastavené pre jej nemajetnosť, alebo v prípade zastavenia
exekučnéhokonania pre nedostatok majetku dlžníka.
1. o upustení od vymáhania trvale nevymožiteľnej pohľadávky voči fyzickej osobe,
ýzickej osobe _ podnikateľovi alebo pľávnickej osobe rozhoduje:
a) starosta obce, ak účtovnáhodnota pohľadávlql je nižšiaako 3 500 EUR,
b) zastupiteľstvo v ostaných prípadoch.

Clánok 12
Spôsoby výkonu pľáv vyplývajúcich z vlastníctva
cenných papieľov a majetkových podielov
1.

obec hospodári anakladá s cennými papieľmi, ktoré nadobudla:

a)

maj e tkovým
kúp ou

b)

c)
1.

2.

o

ce

vs

tupom do kapitól ovej spoločnos ti,

nnýc h p api e rov,

na základe platných právnych predpisov'
majetkovom vstupe do kapitálovej spoločnosti ľozhoduje zastupiteľstvol7.

Zastapiteľstvo schvaľuje vydávanie, prevod
podľa osobitného predpisul 8.

a

nadobudnutie cenných papierov

I6zák. č. 5ll/l992 Zb. o spľáve daní a poplatkov

17$ l1 ods. 4 písm. i) zák. é.36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
18zák. č. 56612001 Z. z' o cenných papieroch a investičných sluŽbách a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

3. obec

môŽe poveriť pľávnickú alebo ťyzickúosobu oprávnenú emitovať cenné
papieľe. sprostľedkovaním emisie cenných papierov napr. komunálnych obligácií.
Emisiu cenných papierov a jej výšku schvaľuje zastupiteľstvo.
4. V pľípade, že obec vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady
v pľávnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce zich vlastníctva za obec
staľosta obce samostatne' pokiaľ nie je v týchto zásadách ustanovené inak.
5. Na výkon pľáv obce starostom obce podľa bodu 5 tohto článku sa vyžaduje
pr edchádzajúc e schválenie zastupiteľstvom v pľípadoch
a)
schvaľovania riadnej individucilnej účtovnejzávierlry, mimoriadnej
individuálnej účtovnejzávierlql, konsolidovanej účtovnejzávierlcy a rozhodnutia o
:

rozdelení zisku alebo úhrade strát,
b)
rozhodnutia o Zmene stanov, spoĺočenskej zmluvy, zakladateľskej listiny,
zakladacej listiny a štatútuprávnicĺĺychosôb, pokiaľ k nim nedochádza na základe
iný c h pr áv ny c h s kuto čno s tí,

c)

rozhodnutia o zvýšeníalebo zníženízákĺadnéhoimania, o pľipustení
nepeňažného vkladu, v prípade spoločnosti s ručenímobmedzeným o možnosti
započítaniapeňažnej pohľadávĺql voči právnickej osobe s pohl'adávkou na splatenie
vkladu,

d)

vymenovania, odvolania konateľa, riaditel'a, prokuľistu, členov

predstavenstva aĺebo čĺenovsprávnej rady právnickej osoby,
e)
vymenovania, odvolania členov dozornej ľady právnickej osoby,
rozhodovania o zrušení právnickej osoby s liĺ+yidáciou, o menovaní,
Í)
odvolaní a odmeňovaní likvidátora,
g)
rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy
s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmlttvy o predaji podniku alebo časti
podniku,
h)
rozhodovania o splynutí alebo zlúčenís ďalšou právnickou osobou, o
rozdelení podielu a o Zmene právnej formy.
7.
Starosta obce je pľi výkone práv podľa bodu 5 tohto článku viazaný
ľozhodnutímzastupiteľstva.

Článok 13
Nakladanie s pľebytočnýma neupotľebitelhým majetkom obce

1. Prebytočným majetkom je hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce,

nevyuživaĺaplnenie svojich úloh.
pľebytočnosti majetku ľozhoduje zastupiteľstvo, okľem hnuteľného majetku,
ktorého obstarávacia hodnota je niŽšia ako 3 500 EUR. o prebytočnosti tohto
ktoqý obec tľvale alebo pľechodne

2. o
3.

4.
5.

6.
7.

hnuteľného majetku rozhoduje starosta obce.
Neupotľebiteľným majetkom je majetok vo vlastníctve obce, ktoľý pre svoje úplné
ýzické alebo morálne opotľebenie alebo poškodenie, prípadne pre svoju zastaľanosť
alebo nehospodáľnosť prevádzky uŽ nemôŽe slúŽiťsvojmu účelu.
o neupotrebitel'nosti majetku ľozhoduje zastupiteľstvo, okľem hnuteľného
majetku, ktoľéhoobstarávacia hodnota je niŽšia ako 3 500 EUR.
o neupotrebitel'nosti tohto hnuteľného majetku rozhoduje starosta obce.
Vlastnícke právo k majetku vo vlastníctve obce, ktoý sa stal pre obec pľebytočným
alebo neupotrebiteľným, môŽe obec za podmienok stanovených týmito zásadami
pľeviesťna iné osoby a to formou jeho pľedaj a, zámeĺy, prípadne daľovania. Alebo
ho prenechať iným osobám do prenájmu alebo výpoŽičky.
Prebytočný alebo neupotľebiteľný nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce nie je
prípustnédarovať.
S neupotrebiteľným a prebytočným hnuteľným majetkom, s ktoľým vzhľadom
k jeho stavu nie je možne na|ožit' spôsobmi uvedenými v predchádzajucich

odsekoch, je obec oprávnená naloŽiť tak,Že pľistúpik jeho likvidácií.

8. V pľípade, že takýmto majetkom obce je stavba, s ktorou vzhľadom k jej
technickému stavu nie

je možne naloŽiť spôsobmi uvedenými

v predchádzajúcich

odsekoch, pľistúpi obec k jej odstľáneniu, pričom s pouŽiteľným stavebným
mateľiálom z asanovanej stavby naloŽí spôsobom ako s prebytočným alebo
neupotrebiteľným hnutel'ným majetkom.

Článok 14
Predaj majetku

1. obec

2.

môŽe prevod vlastníctva práva k majetku obce jeho predajom uskutočniťiba
v súlade s platnými pľávnymi predpismil9 a týmito zásadami.
Zastupiteľstvo schval'uje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnéhomajetku obce
okľem pľípadov ak sa prevod nehnuteľného majetku uskutočňuje podľa osobitného
pľávneho predpisu.

Článok 15
obchodná verejná sút'až

1.

2.
3.
4.

5.

obchodná verejná stlťažje sifaŽ o najvýhodnejšínávrh nauzavretie zmluvy, ktoru
obec ako vyhlasovateľ vyhlasuje spôsobom azapodmienok stanovených osobitným
pľedpisom20 atýmito zásadami. Vzor vyhlásenia obchodnej veľejnej súťaŽeje v
prílohe č.1 týchto zásad.
obchodnú veľejnúsuťažv mene obce v súlade s podmienkami schválenými
zastupiteľstvom vyhlasuj e starosta obce.
Ukony spojené sorganizáciou obchodnej veľejnej súťaŽezabezpeéuje obec na
obecnom úľadev Hoľnej Strede, zároveí je povinný informovať o ýsledku
obchodnej verej nej sťrťaŽe predkladateľov súťaŽnýchnávrhov'
Podmienky obchodnej veľejnej súťaŽeschválené zastupiteľstvom, obec uverejní
minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návľhov na úradnej tabuli obce
a na svojej inteľnetovej stránke. Podmienky musia byt vyhotovené v písomnej
foľme a musia obsahovať náležitosti pľedpísanéosobitným predpisom2l ako aj
podmienky, o ktorých vyhlasovateľ pľehlási, že st ľozhodujúcepľe pľiebeh a
výsledok vyhlásenej obchodnej veľejnej suťažealebo pre zmluvný vďah, ktoý na
základe výsledkov vyhlásenej súťaŽemieni uzatvoriť s predkladateľom viťazneho
súťaŽnéhonávrhu. Vzor podmienok obchodnej verejnej súťaŽeje pľílohou č. 2
týchto zásaď.
Z obchodnej verejnej sttaže budú vylúčenípľedkladatelia súťaŽnýchnávrhov, ktorí
majú ku dňu uzávieľky na podávanie návľhov akýkoľvek záväzok voči obci po
lehote splatnosti. Zo stlťaže budú ďalej vylúčenípľedkladatelia súťažnýchnávrhov,
ktorí sú spľacovateľmi podmienok vyhlasovanej obchodnej veľejnej s'Úťaže, členovia
súťaŽnej komisie, vľátane jej pľedsedu a prizvaní zĺalci, ako aj osoby' ktoré sú
podľa osobitného pľedpisu22 osobami blízkymi vo vďahu k uvedeným osobám.

zsl

a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č.5l3l199l Zb.)' zák. č. 52'I/2002 Z. z. o dobrovol'ných
a
draŽbách o doplnení zákona sNR č.32311992Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších
pľedpisov, vyhl. MS sR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších

19 5

predpisov

20$ 281 a nasl. obchodného zákonníka (zák.

2l

g

zs l a nasl. obchodného zákonn ika (zák'

é.5l3ll99l Zb.)

č.5l3ll99l Zb')

225 116 a 117 občianskeho zákonnika (zák. č.40/1964 Zb.),

6.
7.

PľedloŽenésíťaŽne návrhy sú do termínu otvárania obálok so sút'aŽnými návrhmi
uschovávané ako vyhľadené.
PredloŽené suťaŽne návľhy vyhodnocuje sit'ažná komisia ato spôsobom aza
podmienok stanovených týmito zásaďami.

Článok t6
Sút'ažnákomisia

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

SúťaŽnúkomisiu v počte najmenej 3 členov menuje staľosta obce a to najneskôr do
10 dní od vyhlásenia obchodnej veľejnej sttaŽe.
SiťaŽná komisia si zo svojich členov zvolí predsedu komisie a zapisovatel'a.
Predseda komisie môŽe prizývať do komisie odborných pľacovníkov, ktorí
disponujú iba poradným hlasom'

Členovia komisie aprizvani sú viazaní mlčanlivosťou oúčastníkochaoobsahu

hodnotených súťaŽnýchnávľhov voči tľetímosobám.
Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšinajej členov.
Rozhoduje väčšinahlasov pľítomnýchčlenov.
SúťaŽnákomisia je povinná vyhodnotiť suťažnénávrhy najneskôľ v lehote do 7 dní
od uplynutia lehoty určenej na podávanie súťaŽnýchnávrhov.
Silťúná komisia na svojom prvom zasadĺuti je povinná ešte pred vyhodnotením
súťaŽnýchnávrhov spísať zéznam zvávietky podávania súťaŽnýchnávľhov, ktorej
vzor je pľílohouč. 3 týchto zásad. Následne stlťaŽná komisia pľistúpi
k vyhodnoteniu súťaŽnýchnávľhov.
o vyhodnotení súťaŽeje sifažná komisia povinná spísaťpľotokol, ktorého vzor
tvorí prílohu č. 4 týchto zásad.
Pľotokol z vyhodnotenia predkladá komisia oľgánu obce, ktorý v súlade
s pľíslušnýmiustanoveniami týchto zásad rozhodol o nakladaní s majetkom obce
pľostredníctvom obchodnej veľejnej sitťaŽe na ďalšie konanie.

Čtrĺnottz
Dobľovol'ná dražba

1. Pri

nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce prostľedníctvom dobľovoľnej dražby
postupuje
sa
v súlade s platnými pľávnymi predpismi23 a týmito zásadami.
2. Zastupiteľstvo ľozhodne aj o tom:
a) či organizótorom dražby bude obec alebo osoba, ktoró pre organizovanie
a výkon dražby spĺňa podmienlql podľa platných právnych predpisov,
b) čisa bude vyžadovat' zloženie dražobnej zóbezpelqt, o jej forme a výške,
c) o najnižšompodaní,
d) o oprávnení ĺicitátora znížit'najnižšiepodanie,
e) o minimálnom prihodení,
Í) o spôsobe úhrady ceny dosiahnutej vydražením'
3. V pľípade,že organizátorom dražby bude obec, staľosta obce určíz radov
zamestnancov obce osobu, ktorá bude organizátorom dľaŽby ako aj osobu, ktoľá
bude počas dražby vykonávať funkciu licitátora. Zároveň môŽe určiťďalšie osoby
zradov zamestnancov obce, ktoré budú nápomocné dľaŽobníkovi pľi oľganizovaní
dražby.
4. Ak zastupiteľstvo schváli prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce foľmou
dobrovoľnej draŽby, schvaľovanie ďalších úkonov súvisiacich s pľevodom majetku
23zák. č. 52712002 Z. z' o dobrovol'ných draŽbách a o doplnení zákona SNR č.32311992 Zb. o notáľoch
a notárskej činnosti v znení neskorších pľedpisov

uŽ nie sú potrebné.

Článok 18
Priamy pľedaj

1. obec

2.
3.

zveľejní svoj zámer predať majetok priamym pľedajom najmenej na 15 dní na
úľadnej tabuli obce Horná Streda, na svojej intemetovej stľánke avjednom
ľegionálnom periodiku. Zároveťl zverejni lehotu na doručenie cenových ponúk
záujemcov.Yzor zveľejnenia je prílohou č.5 týchto zásad.
Zastupitel'stvo schvaľuje pri priamom pľedaji pľevody vlastníctva nehnuteľného
majetku obce a hnuteľného majetku obce nad obstaľávaciu hodnotu vyššiuako
3 500 EUR.
Pľevody hnuteľného majetku Vo vlastníctve obce priamym predajom do

obstarávacej hodnoty 3 500 EUR schvaľuje starosta obce.
4. obec nemôŽe pľeviesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná
hodnota tohto majetku stanovená podľa osobitného predpisu24 presahuje
sumu
40 000 EUR.

Článok 19
Zámena majetku

l.

2.

K zámene majetku, ktoľý je vo vlastníctve obce, za iný majetok môŽe obec pristúpiť
výnimočne a to najmä z dôvodov, že takyto spôsob naloŽenia s majetkom vo
vlastníctve obce je pre obec z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejšíako iný
spôsob na|oženia s takýmto majetkom, pľípadne ak zámer, ktorý obec sleduje, nie je
moŽné closiahnut' iným spôsobom. K zámene majetku vo vlastníctve obce za iný
majetok, obec pristúpi aj v prípadoch, že mu takyto spôsob naloŽenia s majetkom
ukladá osobitný pľávny predpis25.
Zámena nehnuteľnéhomajetku vo vlastníctve obce za hnuteľný majetok je
neprípustná'
Článok 20
Daľovanie majetku

1.

2.
3.

Hnuteľný majetok vo vlastníctve obce, ktorý bol vyhlásený zaprebyočný prípadne
neupotľebitel'ný podľa týchto zásad môŽe obec daľovať.
o darovaní hnuteľného majetku ľozhoduje zastupiteľstvo.
Daľovať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce nie je pľípustné.

Článok 21
Dočasnéužívaniemajetku

l.
2.

Dočasným užívanímmajetku vo vlastníctve obce sa ľozumie jeho nájom alebo
výpožička.
Nájom majetku je jeho pľenechanie do dočasnéhouŽívania iným osobám za odplatu
ato na zák|ade zmluvy aza podmienok stanovených osobitným právnym
predpisom26 a týmito zásadami'

24vyhl. MS SR č. 492/2004 Z' z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších pľedpisov
25napr. zák. č.6612009 Z. z. o niektorých opatľeniach pri majetkovoprávnom

usporiadaní pozemkov pod stavbami

26s 663 ú723 občianskeho zákonníka(zák. č.4011964 Zb.)

3.

Ustanovenia článkov 14 aŽ 18 týchto zásadje obec povinná pľimerane pouŽiť aj pľi
pľenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné,za aké sa v
tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účelveci
toho istého druhu alebo poľovnateľnéveci okľem:
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktoľej zostatkovťi cena je nižšiaako 3 500
EUR,
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s ým isým nájomcom nepľelcročídesat'dní
v kalendárnom mesiaci,
c) pľi nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých
zastupiteľstvo rozhodne trojpritinovou vtjčšinou všetĺqlch poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byt' zdôvodnený; zámer prenajat' majetok ýmto spôsobom je obec povinná
nerejnit' najmenej l5 dní pľed schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstýom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byt'zverejnený
počas celej tejto doby.
4. Výpožičkoumajetku je jeho pľenechanie do bezplatného uŽívania iným osobám po
dohodnutú dobu a za podmienok podľa osobitného pľávneho pľedpisu27 a týchto
zásad.
5. obec môŽe svoj majetok, o ktoľom bolo ľozhodnuté, Že sa stal pľebýočnýmalebo
neupotrebiteľným dať do vypožičky.
6. Z dôvodov plnenia úloh obce môže obec správcom dať do výpoŽičky aj majetok,
ktoý nebol vyhlásený za prebytočný alebo neupotrebitel'ný. o výpoŽičke takéhoto
majetku rozhoduje starosta obce ak sa jedná o hnuteľný majetok a obstarávacia cena
takéhoto majetku je niŽšia ako 1 000 EUR. V ostatných prípadoch rozhoduje
zastupiteľstvo.
7. Správca nie je opľávnený majetok obce, ktorý mu bol zverený do spľávy prenechať
do vypoŽičky bez súhlasu zastupiteľstva.
8. Pľenajaý majetok vo vlastníctve obce alebo jeho časťnie je nájomca opľávnený
pľenechať do podnájmu tľetímosobám. Vo výnimočných pľípadoch udeľuje súhlas
k prenechaniu prenajatého majetku do podnájmu starosta obce a to na základe
písomnej a riadne odôvodnenej Žiadosti nájomcu. V udelenom súhlase starosta obce
zárov ei stanoví podmienky podnáj mu.

Č|ánok22
Nájomná zmluva a zmluva

l.
a)
b)
c)
d)
e)
fl
g)
1.

a)
b)

o

vypožičke

Zmluva onájme musí byt vyhotovená vpísomnej forme amusí ako podstatné
náležitosti obsahovať najmä:
označenie predmetu nájmu,
účelnájmu,
dobu trvania nájmu,
výšku a splatnost'nájomného,
spôsob platenia nájomného,
sankcie za porušenie zmluvných povinnosti,
podmienlE skončenia nájmu.
Ako ďalšie náležitosti musia byt v nájomnej zmluve upravené podmienky:
upravujúce možnosti zmeny výšlcy dohodnutého nájomného,

upravujúce podmienlql jednostrannej zmeny výšĺEceny služieb spojených
s užívanímprenajatého majetku Zo stľany obce ako prenajímateľa,
c) upravujúce povinnosti nájomcu zabezpečit' všetlql bezpečnostné,hygienické
27 5 eso aŽ 662 občianskeho zákonníka (zák. č.4O/|964 Zb.)

protipožiarne opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov,
d) upľctvttjúce podmienĺE výkonu kontroly nčijmu zo stľany prenajímateľa,
e) povinnost' nájomcov hospodórne užívat'prenajaý majetok, chránit' ho pred
poškodením,zničenĺmalebo stratou, používat' všetĺqlprávne prostriedlĺy na jeho
ochranu vrátane včasnéhouplatňovania próv alebo oprávnených záujmov pred
príslušnými orgánmi,
upravujúce povinnost' nájomcu vykonávat' na pľedmete užívaniabežnúopravu
fl
a údržbu,
g) upravujúce povinnost' nájomcu vykonávat' zmeny na predmete užívanialen so
súhlasom obce.
1. Potrebné ustanovenia bodu l) a2) sa primeľane použijúaj pre zmluvu o ýpožičke.
a

Článok 23
Spoločnéustanovenia

1. Nakladanie smajetkom vo vlastníctve obce nesmie byt' ,rrozpore sosobitnými

2.
3.

pľávnymi predpismi28 z oblasti štátnej pomoci.
Všetky pľávne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať pĺsomnú
formu, inak sú neplatné.
Náklady spojené s pľevodom majetku' prípadne so zriadením vecného bremena
zĺášanadobúdateľ,pľípadne opľávnený z vecného bremena.

Č|ánok24
Prechodné ustanovenia

1.

Pľi vybavovani žiadosti o odkúpenie majetku vo vlastníctve obce'

o prenájom
jeho
zaťaženievecnými bľemenami alebo inými pľávami
takéhoto majetku, pľípadne o
tľetíchosôb, ktoľéboli obci doručenépred účinnosťoutychto zásad, avšak ku dňu
nadobudnutia ich účinnostinebolo o nich rozhodnuté' sa postupuje v súlade
s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.
2. Pľávne vďahy súvisiace s nadobudnutím majetku do vlastníctva obce, ako aj
pľávne vďahy súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom vo vlastníctve obce,
ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnostitýchto zésad, sa riadia ustanoveniami týchto
zásad. Vznik týchto pľávnych vďahov, ako aj nároky znich, ktoľévznikli pred
účinnosťoutýchto zásad, sa posudzujú podľa doteraj šíchpredpisov.
3. Právne vďahy zo zmliv o prenájme alebo výpoŽičke majetku vo vlastníctve
obce uzatvoľených pred účinnosťoutýchto zásad, ktoľéodporujú týmto zásadám, sú
obec pľípadnepľíslušnýspľávca povinní upraviť do 60 dní od účinnostiýchto zásad.
V prípade, že druhá zmluvná stľana na úpravu takýchto právnych vďahov nepristúpi, sú
obec prípadne príslušnýsprávca povinní takéto zmluvy vypovedať.

Čtanot zs
Záyerečné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnostitýchto zásad sa zrušujúZásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce zo dĺla8.6.20l2, prijaté uznesením č.l5l20l2
2. Tieto zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 20.3.2015.
3. Tieto zásady nadobúdajúúčinnosťdňom ich schválenia.
Ľubomír Kľajňanský
starosta obce
28zák.
.23lll999 Z.z' o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
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Príloha
.5 _Yzor oznámenia o pľiamom predaji

VZOR

Príloha č. 1

oznámenia o vyhlásení

Vos

obec Horná Streda vyhlasuje podľa ust. $ 281 až288 obchodného zákonníka obchodnú
veľejnúsiÍaŽ
(identifikovď predmet)
na odkúpenie

..............

Zneĺie súťaŽnýchpodmienok, vzoÍ súťaŽnéhonávľhu zmluvy a zák|adni infoľmáciu o
je

predmete

moŽné ziskať
' na adrese : obec Hoľná Stľeda, 916 24 Hoľná Streda 407
' al e h o na int erne tov ej s tr ánke : http//www.hoľnastreda. sk
e-mailom na adrese

Technické
úľadu

infoľmácre

o

nehnutel'nosti poskytne pľacovník obecného

tel. ......, e-mail

Pľístupk nehnutel'nostiam za účelomobhliadky je moŽné
dohodnúť sspracovníkom obecného úradu
mail :........
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končídňa

tel.

.., o .................hod.

staľosta obce

,g-

VZOR

súťažnýchpodmienok pre

Pľílohač.2

VoS

Obec Horná Stľeda
vyhlasuje podľa ust. $ 28I až288 obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
na odkúpenie .............'
s týmito podmienkami :

oBSAH NÁvnHu ZMLIJVY, NA KToRoM VYHLASoVATEĽ TRVÁ

1.
2.
3.

:

pľedmet návľhu zmluvy bude .........
súťaŽiaciponúkne kúpnu cenu, ktoľá presiahne '......
súťaŽiaci prijíma podmienku, Že do konca lehoty na podávanie návľhov z|oži na

účetvyhlasovateľa č.............zábezpeku vo výške .... % z ponúkanej ceny; inak návrh
nebude do súťaŽe zahrnutý
4. súťaŽiacizaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastľi
nehnuteľností, najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia suťaŽe; inak má vyhlasovateľ
pľávo odstúpiť od zmluvy
5. s(ťažiaci berie na vedomie, Že účinkyodstúpenia od zmluvy podľa bodov 3. a4.
vyššienastávajú doručenímpísomnéhooznámenia vyhlasovatel'a o využitítohto práva.
odstúpením od zmluvy zm|uv a zaniká.
6. suťažiaciznáša náklady spojené s podaním zmluvy na vklad v Katastri
nehnuteľností
7. súťďiaci beľie na vedomie' Že s pľevodom vlastníctva prechádzaji na neho
práva a povinnosti z existujúcich nájomných zmlúv, ktoré sa nachádzajú v časti objektu
aže ide o nájmy chránené ustanoveniami obchodného /občianskeho zákonnika (ak v
pre dávanom obj e he existuj ú náj omníci)

oSTATNE SUŤAŽNE PoDMIENKY
8. Technické infoľmácie o nehnuteľnosti poskytne pľacovníkobecného
úradu
..., tel......, prístup k nehnuteľnosti za účelomobhliadky je moŽné
:

dohodnúť s ...............
9. Návľhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adľesu,,obec Hoľná Streda,
916 24 Homá Stľedď' v zalepenej obálke a s výrazným označením
.......". Do zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vloŽte list
,,suťaž
s identifikačnými údajmi o osobe súťaŽiaceho(pri právnickej osobe : názov, pľávna
forma, sídlo a IČo; pľi ýzickej osobe : meno' priezvisko, adresa, ľod. č.) Na rovnakej
adrese poskytneme záujemcom, ktoľísa zaregistrujú predloŽením identifikačného
dokladu (výpis z obchodného registra, koncesná listina, Živnostenský list a pľi fyzických
osobách občiansky pľeukaz), na poŽiadanie vzor súťaŽnéhonávrhu zmluvy, ktoľého
obsah stanovuje minimálne náleŽitosti platného návrhu zmluvy.
l0. Lehota na pľedkladanie návrhov zmlúv končídňa .....................o ........hod.
l1. Výsledok vyhodnotenia stlťažbude oznámený účastníkompísomnou spľávou
odoslanou najneskôr
12. Návľh zmluvy je už po jeho predloŽení neodvolateľný.
13. oprava chýb v pľedloŽených návrhoch sa vylučuje.
14. Predloženénávrhy možno meniť a dopĺňaťlen v pľípade, ak je nový návľh
z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na
predkladanie návľhov
15. Vyhlasovateľ si vyhľadzuje pľávo odmietnuť všetky pľedloŽenénávrhy alebo
zrušiť siÍaž.starosta obce

Príloha č.3

VZOR

záznamu z uzávieľlcy oVS
Záznam z uzávieľky veľejnej obchodnej súťaŽe

Komisia podpísaných osôb potvrdzuje, že v rálmci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaŽe
na

(tj.

dňa..

...hod.)

doručili

J.

Uzávterka bola vykonaná súčasnes uplynutím lehoty na predkladanie návľhov, tento
zánĺarnbo|
ukončený dňa ..........................o ................hod.

VZOR

Príloha č.4

protokolu o vyhodnotení oVS
Pľotokol o vyhodnotení obchodnej veľejnej súťaŽena ........'.'....'.....(pľedmet súťaŽe)
1. UVODNE USTANOVENIE
obec Horná Streda vyhlásila verejnú obchodnú siÍaŽ s podmienkami uvedenými v

pľíloheč.1 tohto Protokolu' SúťaŽbola zveľejnená na úľadnejtabuli, na internetovej
stľánke obce,......... (periodiká)

Na posúdenie predloŽených návrhov zmluv vymenoval starosta obce Homá Streda
menovacím dekrétom dňa.............. komisiu v zloženi

Komisia zasada|a

k

vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa ........o ...hod.,

oboznámila sa
s pravidlami obchodnej verejnej silťaŽe podľa s 28l až 288 obchodného zákonníka, so
súťažnýmipodmienkami a dohodla si postup a spôsob posudzovania a vyhodnotenia.

2.

UCASTNICI SUTAZE

Do konca lehoty
navrhovatelia:
1

....

.. ..

na

predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

.... ....

2................

(vymenovať s odkazom na Záznam z uzávierlql)

3.

POSTUP POSUDZOVANIA NAVRHOV

PredloŽené návrhy boli postupne posudzovane z nasledovných hľadísk:
- dodľŽanie lehoty na pľedkladanie návrhov
- dodrŽanie vyhlásených podmienok v obsahu pľedloženéhonávľhu
- výbeľ najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti

4.

DoDRŽANIE LEHoTY NA PREDKLADANIE NÁVRHoV

4.l . Komisia konštatuj e, že z tohto hl adiska sú prípustné návrhy, ktoré podali
(vymenovď súťažiacich,ktorí dodržali vyhlósenú lehotu)
4.2' Komisia konštatuj e, Že z tohto hľadiska sú neprípustné návrhy, ktoľépodali

(vy m e nov ať s úťaž i ac

ic

h,

kt oľ í ne do

držal i vy hl ás e nú l e ho t u)

5. DoDRŽANIE

NÁvnHu

VYHLASENÝcrĺ PoDMIENoK V oBSAHU pnporoŽENEHo

- vo všetkých prípadoch zodpovedajú vyhláseným súťaŽnýmpodmienkam

- nezodpovedajú vyhláseným súťaŽným podmienkam v tom, Že :
ktorý návrh
nezodpovedá tej horej podmienke),
6.

..'.......

(uviesť,

'
NAVRHY ZAHRNUTE DO SUTAZE
-

Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu 4. a 5. komisia konštatuje, Že podľa $
284 ods. 7 a 2 obchodného zákonníka je pľípustnédo súťaŽezahmiÍ návľhy
(alteľnatívy)
všetkých súťaŽiacich
- nasledovných súťaŽiacich .......... ....'.' (vymenovať )
-

7. VÝBER NAJVHoDNEJŠIEHo NÁvnHu Z HĽADISKA VÝHoDNoSTI
Komisia vyhodnotila stťažne návľhy v rozsahu ponúkaných podmienok. Po výmene
nžuorov sa členovia komisie k návľhu vyjadľili. Z vyjadrení vyplynul nasledovný záver

(alternatívy)
- Komisia väčšinouhlasov o d p o r ú č a pľrjať suťažnýnávrh zmluvy účastníka
(prĺpadne poradie)
- Komisia odporuča n e p r i j ať žiaden súťažnýnávrh a vyhlásenú siťúz ľ u š i ť.

Činnosťkomisie sa skončila dňa ....o ....hod
(mená a podpisy
lenov komisie)

Príloha č.5

VZOR

oznámenia o pľiamom pľedaji

obec Hoľná Streda
ponúka na pľedaj...
predmet)
za nasledovných podmienok :
1. minimálna cena stanovená nazák|ade znaleckého posudku
2.Iehotana doručenie ponúk : deň..........
.......hod.

(identifikovď

Základnú infoľmáciu o predmete je moŽné získať
' na adrese : obec Hoľná Stľeda, 916 24 Hoľná Stľeda 407
Technické informácie o nehnutel'nosti poskytne pracovník obecného úradu, tel. ......, email:........
Prístup k nehnuteľnostiam za účelomobhliadky je možné
dohodnúť s pľacovníkom obecného úradu, tel. ...

staľosta obce

(Vzor)

Žiadosť

o poskytnutie dotácie na podpoľu výchovy k stravovacím návykom diet'at'a

A. Identifikácia žiadatel'a
NĺízovŽiadatel'a
ICO
Sídlo (adresa)

PSC

Obec

Okres

I(ĺaj

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová

Webové sídlo

adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutáľneho zástupcu

Bankové spojenie
Císlo účtuv banke alebo
pobočke zahľaničnej
banky v tvare

IBAN

B.Identifikácia materskej školy alebo základnej školyNiízov materskej školy
alebo zák|adnej školy
Kód (EDUID) materskej školy alebo
základnej školy podl'a centrálneho
registra škôl, školských zariadení,
elokovaných pľacovísk a zriaďovatel'ov
Sídlo mateľskej školy alebo základnej
školy

Ulica
a súpisné/orientačné

číslo

PSČ

Obec

okĺes

Ikaj

Telefonne číslo

Faxové číslo

Webové sídlo

E_mailová adresa

Meno, priezvisko a
titul štatutárneho
zástupcu

Celkový počet detí, ktoľénavštevujú mateľskúškolu, okľem detí,
ktoľé navštevujú pos|edný ročníkmaterskej školy ku dňu podania
Žiadosti
Počet detí, na ktoré Žiadatel' Žiada o dotáciu
počet detí podl'a $ 4 ods. 3 písm. a) zákona

z toho

počet detí podl'a $ 4 ods. 3 písm. b) zákona
počet detí podl'a $ 4 ods. 3 písm. c) zákona

B sa vyp

zakaŽdú školu alebo zakaŽde školské zaľiadenie osobitne

C čestnévyh

lásen ie štatutá ľn eho zástu

pcu žiadatel'a

Vyhlasujem, Že všetky údaje uvedené v Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a v prílohách sú pľavdivé,presné a úplnéa finančné
prostľiedky sa pouŽijú na účel,na ktorý sa poskytnú.

V

dňa.
V lastnoľučný pod

p

i

s štatutárneho zástu pc u Žiadateľ a

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu Žiadateľa

odtlačok pečiatky Žiadateľ a

