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Zásady hospodárenia a nakiadania s majetkom
obce Tekovsk5~ Hrádok

Obeene zastupitel’stvo v Tekovskom Hrádku v salade s § 11 ods. 4 pfsm. a) zákona ë. 369/1990 Zb.
o obeenom zriadeni v zneni neskor~lch predpisov,(d’alej zákon o obeenom zriadeni), §9 zak. ë.
138/1991 Zb. o majetku obciv znenI neskorgIch zmien a doplnkov (d’alej zákon o rnajetku obci) v
nadväznosti na zákon 523/2004 Z. z. o rozpoètov~ch pravidlách verejnej správy v znenf neskor~Ich
predpisov
vydáva tieto
Zásady hospodárenia a nakiadania s majetkom obce Tekovsk± Hrádok
(I3alej len Zásady hospodarenia obce)
§1
Uéel a pösobnost’ Zásad hospodárenia
1. Právne postavenie obce je upravené v § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadenI. Je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanoven9ch legislatIvnymi normami a t9mito Zásadami
hospodarenia samostaffle hospodári s vlastn9m majetkom a s vlasthS’mi prIjmami.
2. Zásady hospodárenia vymedznjü majetok obce, ich ñëelom je tie~ upravit’ najmä:
a) prevody vlastnIckeho práva k majetku obce
b) zriadenie vecn9ch bremien in rem a in personam a zriadenie za1o~ného práva k
nehnutel’nostiam
c) prenechanie rnajetku obce do doéasného u~ivania (najma koncesného majetku)
d) zverenie majetku obce do správy a podmienky jeho odñatia zo správy
e) darovanie hnutel’ného rnajetku obce a me dispozièné oprávnenia
f) nakiadanie s cenn9mi papiermi
g) správu a hospodarenie s pohl’adávkarni a in9mi majetkovy”mi právami obce
3. Tieto Zásady o hospodárenI sa vzt’ahujñ na majetok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

urëen~ na v~’kon sarnosprávy obce
zveren~ do správy rozpoëtov9ch alebo prispevkov~’ch organizacif zriaden9ch obcou
ktor9je v spoluvlaslnIctve obce a iného subjektu
ktor9 sa vyu~fva na podnikatel’skñ èinnost’ obce
ktor9 je v prenájme
na koncesn9 majetok, ktor9 je vo v~po5iëke.

4. Wetky právne ákony, t~kajñce sa nakladania s majetkom obee musia mat’ pisomná formu,
inak sü neplatné.
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§2
Majetok obce
1. Majetok oboe tvoria nehnutel’né veci a hnutel’né veci vrátane frnanèn9ch prostriedkov ako aj
pohl’adávky a me majetkove a nemajetkové práva, ktoré sU vo vlastnfctve oboe v zmysle Zákona
o majetku obcI alebo ktoré nadobudla obec v zmysle osobitn9ch zákonov alebo vlastnou èinnost’ou
pri pineni üloh vypl9vajücich zo zakona o obecnom zriadenI a majetkové práva právnick9ch osôb
zaIo~en9ch alebo zriaden2ch obcou.
2. Majetok oboe s1ñ~i na uspokojovanie potrieb oboe ajeho obyvatel’ov.
3. Nehnutel’n9 majetok oboe (najrna pozemky) ktor~ slüii na verejné üëely, je spravidla verejne
prfstupn9 a mo~no ho obvykl9ni spôsoborn u~ivaf, pokial’jeho u~fvanie obec doëasne alebo trvalo
neobrnedzila. Za jeho u~Ivanie mo~no vyberat’ miestne poplatky a verejné davky, ak to pripü.~t’a
osobitn9 predpis.
4. Obec mole d’algi majetok nadob~idat’ najmä küpou, zárnenou, prijatim daru, rozhodnutim orgánu
~tatnej správy alebo sñdov alebo vlastnou investiënou alebo podnikatel’skou êinnost’ou.
5. 0 nadob(idanf hnutel’n9ch veci v obstarávaoej cene do 3 000.-eurvrátane, zajednu vec alebo sübor
vecf, tvoriacich jeden lIinkèn9 eelok, rozhoduje starosta. Nad tüto hodnotu nadobudnutie
hnutel’n9ch veel pod lieha schvaleniu obecn9m zastupitel’stvorn.
6. Ak sajedná o nadobudnutie hnutel’n9ch veci podl’a schvaleného rozpoêtu, nepotrebuje starosta
osobitn9 sñhlas obecneho zastupitel’stva.
7. Nadoblidanie nehnutel’neho majetku vrátane darti do vlastnfctva oboe vldy podlieha
predchádzajücemu schvalen iu obecn9m zastup itel’stvom.
8. 0 prijatf darn hnutel’n9eh veci a flnanèn9ch prostriedkov rozhoduje bez obmedzenia starosta.
§3
Elospodárenie s majetkom obce
1. Orgány oboe a právnicke osoby zalolené alebo zriadene obcou sü povinne hospodárit’ v sñlade S
platn9mi právnymi predpismi, ich povinnosti sü upravené najmä v § 7 a §7a Zakona o majetku
obol.
2. Evidencia majetku obce:
Majetok oboe vedie v podrobnej evidencii zamestnanec obecného üradu v sülade s plam9mi
právnymi predpismi. Majetok oboe, ktor9 bol zveren9 do správy právnickej osoby, vedie v
üëtovnej evidencii táto právnicka osoba. Za riadne vedenie Uëtovnej evidencie majetku obce
zvereneho do správy právnickej osoby zodpovedá ~tatutárny organ tejto pravnickej osoby.

3

3. Inventarizácia majetkn obce

Inventarizácia majetku sa vykonáva na základe zak. ë. 431/2002 o âètovn ictve v znenI neskor~Ich
prcdpisov minimálne lx za rok, spravidla k 3 1.12. predchádzajüceho roka. Za inventarizáciu
majetku zvereneho do správy právnickcj osoby zodpovedá ~tatutárny organ tejto právnickej osoby.
4. Prebytoèn~ a neupotrebiteI’n~ majetok
a) Prebytoön9 majetok obce je majetok, ktorS’ obec priamo, alebo prostrcdnIctvom právnick9ch
osãb, zriaden9ch alebo zal&en9ch obcou trvale nepou~fva na pinenie svojich üloh. Za
prcbytoènü sa pova~uje aj east’ majetku, ktora presahuje rozsah primeran9 potrcbám
pravnickcj osoby.
b) NeupotrebiteI’n~ majetok obce je majetok, ktor9 pre svoje üplné opotrebovanie alebo
po~kodenie, zastaranost’, nehospodámost’ nemô~e u~ s1ü~it’ svojrnu üCelu. Za neupotrebitel’ne
zakladné prostriedky sa pova~ujâ aj budovy a stavby, ktore treba odstránit’ v dôsledku
plánovanej v9stavby, prestavby alebo roz~Irenia objektu.
c) 0 prebytoCnosti alebo neupotrebitel’nosti hnutel’n9ch veci a o následnorn nakiadani s ñou
rozhoduje:
ca) do v9~ky nadobüdacej hodnoty 3 000.- eur rozhoduje stamsta obce na základe návrhu
inventarizaCnej komisie, ktorü ustanovuje starosta obce. lnventarizaCná komisia ma
minimálne troch Clenov.
cb) nad nadobüdacou hodnotou 3 000.- eur rozhoduje obecné zastupiterstvo na návrh starostu
alebo inventarizaCnej kornisie.
cc) v prIpade, ak zostatkova hodnota hnutel’nej veci (vrátane süboru vecI) je ni~ia, ako 500.cur, vec mô~e byt’ prevedená do vlastnIctva tretej osoby za cenu, navrhnutñ
inventarizaCnou komisiou a schválenO starostom obce.
cd) v pripade, ak zostatková hodnota veci (vrátane suborn vecI) je vy~ia ako 500.-cur, cena
sa stanovuje na základe pIsonmého odborneho odhadu odborne spôsobilej právnickej
alebo f~’zickej osoby.
ce) v pripade, ak zostatková hodnota hnutel’nej veci je vy~ia ako 3.000.- cur, cena sa
stanovuje znaleck9m posudkom alebo matematick9m priemerom dvoch samostatn9ch
odborn9ch odhadov. Na odpredaj takejto Irnutei’nej veci obec rn&e vyhlásit’ aj verejné
ponukové konanie.
cO obecne zastupitel’stvo m&e na návrh starostu rozhodnñt’, ~e prebytoCn~ alebo
neupotrebitel’n9 hnutel’n9 majetok bez ohl’adu na jeho zostatkovñ hodnotu bude tvorit’
predmet daru v prospech obCianskeho zdru~enia alebo inej neziskovej organizácie, ktorá
poskytuje verejnoprospe~né sluThy pre obCanov obce.
d) 0 prebytoCnosti alebo neupotrebiteFnosti nehnutel’neho majetku rozhoduje v~dy obecné
zastupitel’stvo na odpothëanie starostu alebo inventarizaCnej komisie.
e) Ak sa neupotrebitel’n9m alebo prebytoCn~rn majetkom nepodarilo v sülade s t~’rnito zásadarni
hospodárenia inak nal&it’, rozhodne na základe návrhu inventarizaCnej komisie o f~’zickej
likvidácii do v9aky 1 000 eur nadobüdacej hodnoty starosta obce a nad tüto nadobüdaciu
hodnotu obecné zastupitel’stvo.
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f) samotná &zická likvidácia je vykonaná protokolárne za ~ëasti inventarizaènej komisie.
Pokial’ vec bude odovzdaná na likvidáciu na to odborne spösobilej osobe, k zápisu sa pripojI
doklad o prevzati veci.
§6
Nakiadanie s nehnuteI’n~m majetkom obce
I.

Prevody vlastnIckeho práva k majetku obee

1. Predmetorn prevodu vlastnIckeho práva mô~e byt’ len prebytoén9, resp. neupotrebiteI’n~ majetok
obce.
2. Kompetencie Obecného zastupitel’stva pri nakiadani s nehnutel’n9m majetkom sü vyrnedzene v
ods. 2 §9 Zákona o majetku obci.
3. Spósoby, postup a obmedzenia t9kajuce sa postavenia zakoriom vymedzeneho okruhu osób pH
prevode vlastnIctva sü taxativne vyrnedzené v ods. I a~ 8 § 9a Zákona o majetku obci.
4. Cena pozemkov pH predaji aleho zámene do hodnoty 5.000.-em- a omej pôdy ohce v extraviláne
sa urèuje podl’a pevnej sadzby schválenej obecn9m zastupitel’stvom podl’a Prilohy è. I t~chto
Zásad o hospodárenI s majetkom obee.
5. Cena stavby sa urOuje podl’a dohody zrnluvn~ch stran, resp. podl’a v9sledku dra~by alebo verejnej
obchodnej sñt’a~e, küpna cena nem&e byt’ ni~ia ako v~eobecna hodnota nehnutel’nosti urèená
znaleck9m posudkom nie star~Im ako 6 mesiacov.
6. Wetky uznesenia o prevode viastnickeho práva k nehnutel’nostiam vrátane stanovenej ceny
pozemku alebo stavby sü platne 3 roky od ich schvalenia, po uplynuti tejto lehoty ~iadateI’ strati
právo na uzatvorenie zmluvy. Pri opätovnej ~iadosti po uplynuti 3 rokov sa na pôvodne schválená
küpnu cenu neprihliada.
7. V pripade verejnej draThy alebo ponukoveho konania, ak hodnota prevádzaného pozernku
urëeneho na zastavbu (okrern ornej pôdy) je vy~ia ako 10.000.-cur, pozemok saprevadza formou
zmluvy o budñcej kápnej zmiuve a následne küpnou zmluvou, priëom podmienkou uzavretia
küpnej zrnluvy zo strany obce je kolaudácia stavby v sülade so zam9~1’an9m zárnerorn a stavebn~rn
povolenIm. Stavebné pozernky nad v9rnerou 500m2 urêené na podnikatel’ské ~èely sa predávajñ
v~dy formou zmluvy o budâcej kñpnej zmluve a následne küpnou zmluvou, ktora sa uzatvorI po
kolaudácii stavby.
8.

Pri prevode vlasmIctva nehnutel’ného majetku okrern pripadov hodn9ch osobitného zretel’a
(priamy predaj) prevody sa musia altematIvne vykonat’ formou:
a) dobrovol’nej drathy (zákon 527/2002 Z. z. v znenI neskor~Ich predpisov)
b) na základe obchodnej verejnej süt’a~e (~281 a~ 288 Obchodného zákonnIka), ktorej
podrn lenky schval’uje obecné zastup itel’stvo.
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Podmienky sñt’a~e musia obsahovat’ najmä:
ba) vymedzenie prednietu a Uëelu zmluvy
be) najni~ia kñpna cena ajej splatnost’ (podanie musI obsahovat’ navrhovanO küpnu cenu)
bd) spôsob podávania návrhov
be) uréenie Jehoty, do ktorej moTho navrhy podávat’
bd) uröenie Iehoty na oznámenie vybraného návrhu
c) Pri schválenI podmienok si~t’a~e Obecné zastupitel’stvo zároveñ sehváli zIo~enie ad hoc
komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej süt’a~e. 0 v~sIedku süt’a~e informuje starosta
oboe Obecné zastupitel’stvo najeho najb1i~om zasadnuti.
d) Pokial’ dobrovol’ná dra~ba alebo obchodná verejná süt’a~ bola opakovane neüspe~ná, o predaji
nehnutel’nosti m&e obecnë zastupitel’stvo do 12 mesiacov rozhodnüt’ priarnym predajorn.

§7
Zriadenie vecntch bremien a záIo~neho práva
Pri zriadenI vecn9ch bremien in rem alebo in personam obec rn&e vystupovat’ bud’ ako
oprávnen’ alebo ako povinn9 z vecneho bremena. Vecné bremeno mô~e byt’ zriadené na dobu
urëitü alebo neurëit~.
2.

Zriadenie veeného bremena k nehnutel’nostiarn pod lieha schváleniu obecn9m zastupitel’stvom
bez v9nimky.

3.

Veené bremeno mô~e byt’ zriadené zo zakona (napr.zák.ë.251/2012 Z. z. o energetike,
zák.à. 182/1993 Z. z. o vlastnictve bytov a nebytov~ch priestorov, zák.ë.66/2009 Z.Z o niektor9ch
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadani pozemkov pod stavbami) alebo zmluvne (~ 15 In
Obëianskeho zakonn ika).

4.

Akje obec povinn9m zo zmluvného veeného bremena, vecné bremeno je v~dy odplatné. Odplata
rnô~e byt’ jednorazová alebo dohodnutá na splátky. Pokial’ hodnota zat’a~enej nehnutel’nosti
presahuje 30 000.-eur, v~ka odplaty sa urêuje znaleck9rn posudkom, v ostatnom pripade pri
in~inierskych siet’ach sa stanovuje pevnou sadzbou schválenou obecn9m zastupitel’stvom (vid’.
Priloha é. 1). Ak je obec oprávnen9m z veeného brernena, odplata sa urëuje podl’a dohody
zâëastnen9ch strán.

5.

PH vecnom bremene zriadenom zo zákona, kde obec je povinn9 z vecného bremena sa odplata
uréuje v zmysle platn9ch zákonn9eh ustanovenI.

6.

Obec m&e k svojmu hnutel’nému alebo nehnutel’nému rnajetku zriadit’ zálofré právo. Zriadenie
zaIo~ného práva pod lieha schváleniu obecn9rn zastupitel’stvom.
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§8
Prenechanie majetku obee do doèasného uiIvania
1.

Obec mô~e svoj majetok, ktor9 doèasne nepotrebuje na pinenie svojich üloh prenechat’ pisomnou
zmluvou na doêasné u~ivanie me] právnickej alebo &zickej osobe, a to:
a) odplatne (najomné zmluvy)
b) bezodplatne (zmluva o v9po~iëke

2.

—

koncesné zmluvy)

Nájomné zmluvy a zrnluvy o v~p&ièke k nehnutel’nostiam podliehajü schvaleniu obecn9m
zastupitel’stvom bez v~nimky.
I.
Prenájom nehnutel’neho majetku obce

2.

Podrobnosti o prenechanI majetku obce do doëasného u~Ivania s(1 upravené v §9 ods. 9 s
poukazom na predchadzajüce ods. I a~ 3, 5 a~ 7 Zakona o rnajetku obci. Na uzatvorenie zmluvy
o nájme nebytov~’ch priestorov sa vzt’ahuje Zákon 116/1990 Zb. o nájrne a podnajme nebytov9ch
priestorov v platnom zneni. V prfpade viac ~iadate1’ov o prenájom nebytového priestoru o v~ber
nájomcu sa rozhoduje formou verejnej obchodnej süt’a~e bez vy~nirnky. Na uzatvorenie zmluvy
o nájme stavieb a pozemkov sa vzt’ahuje Obëiansky zákonnik v platnom znenI. Na prenájom
pol’nohospodárskej pôdy sa vzt’ahuje zákon 504/2003 o nájme pol’nohospodarskych pozemkov
V platnom zneni.
Pokial’ sa nevyrubuje dali za zabratie verejného priestranstva podIa §30 zakona 584/2004 z. z. o
miestnych daniach a poplatkoch, obec mô~e uzatvorit’ nájornnü zrnluvu o doèasnorn u~ivanI,
napr. za üèe lorn zriaden Ia vonkaj~ieho sezónneho posedu. Osobitné najomné podlieha schváleniu
obecny~m zastupitefstvorn. U~Ivate1ia majetku obce sü povmnni najmä:
a) hospodame u~fvat’ majetok obce,
b) chránit’ pred po~kodenIrn, stratou, zniëenIm a zneu~itIrn,
c) pou~ivat’ v~etky právne prostriedky na ochranu majetku pred prIs1u~n9mi orgénmi.

3.

0 ukonèenIzmluvného vzt’ahu rozhoduje ten organ obce, ktor9 schvalil uzatvorenie zmluvy.

4.

Dodatky, ktoré sa tfrajü zmeny právnej formy v osobe nájomcu (napr. Fyzická osoba
spoloënost’ s ruëenirn obrnedzen9rn ktorá rnájedneho spoloënika) podpisuje starosta obce.

5.

0 prenechanie nehnutel’neho majetku do doèasného u~Ivania:

—

a) pri prenájmoch nepatmej v9mery do 250 m2 a nebytov9ch priestorov na verejnoprospe~né
Uéely (vzdelávanie, kultUra) a prepo~iëanie sály kuitümeho domu rozhoduje starosta obce
alebo nIm poveren9 zamestnanec,
b) v ostatn9ch pripadoch o prenechanI nehnutel’ného rnajetku do doëasneho u~ivania rozhoduje
obecné zastup itel’stvo.
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6.

Právnieké osoby zal&ené alebo zriadene obcou mô~u uzatvárat’ nájomné zmluvy na majetok
oboe prostrednIctvom ~tatutárneho zástupcu na dobu urêitü, najviac na I rok alebo na dobu
neurèitü s v9povednou lehotou I mesiac. V ostath2ch prIpadoch uzatvorenie nájomnej zmluvy
podlieha schváleniu obecn9m zastupitel’stvom.

7.

V9~ka nájomného za pozemky a nebytové priestory je upravená v PrIlohe ë. I ty~chto Zásad.

8.

Nájomca nie je oprávnen9 dat’ predmet nájmu alebo jeho east’ do d’aI~ieho nájmu tretej osobe.

9.

Nájomné zmluvy m&u byt’ uzatvorené na dobu urëitü alebo neurëitü.

10. Najom bytovje upraven9 osobitne v~eobecne závazn9m nariadenim.
11. Nájomca pri uzatvorenI zmluvy nemô~e mat’ voëi obci neuhradené závazky po lehote splatnosti.
Nedoplatky voëi obci nad 500.-eur m&u byt’ dôvodom na odstápenie od nájomnej zmluvy.
12. V nájomnej zmluve o. i. ma byt’ zakotvené, ~e v9~ka nájomného sa upravuje roöne automaticky
podl’a v9~ky miery inflacie meranej indexom spotrebitel’skfth den, zverejnenej ~tatistick~m
(iradoin SR. Ak rozdiel nájoinného neprevy~uje 3.-cur, v9~ka nájonrného bude upravená v
d’aI~om kalendámom rob s(iëtom indexu predchádzajüceho a beThého roka.
13. ZapoèItanie investièn~’ch nakladov do nájomného pri stavbách a nebytov9ch priestoroch je
pripustné v9luëne vtedy, ak boll vopred schválené obecn9m zastupitel’stvom za podmienky, ~e
zam9~l’ané investicie nájomcu sá v sñlade $ potrebami a záujmom oboe. Nájomca v pripade
zapoèItania investièn9ch nakladovje povinn9 v~dy do I. decembra be~ného roka predIo~it’ obci
podrobn9 rozpis nákladov vrátane faktñr, pokladniën9ch dokladov a pod., priëom zapoèItanie sa
vykona ku koncu kalendameho roka.
II.
1.
2.
3.

4.

5.

V±po~iéka a koncesn~ majetok obee

0 vyp&iéanf nehnutel’nej veci nad v5’merou 250 m2 rozhoduje v~dy obecné zastupitel’stvo.
Vypo~iëiavatel’ nieje oprávnen~ predmet v9po~ièky prenechat’ do u~Ivania tretej osobe.
Na ~öel realizécie koncesie obec mô~e $ koncesionárom zaIo~it’ spoloèny” podnik v zmysle §9e
Zákona o majetku obci.
Obec mô~e uzatvorit’ zmluvu o v9p&iëke na koncesn9 majetok oboe za podmienok a v rozsahu
ustanovenom v §9c Zákona o majetku obcI. Koncesionár nesmie mat’ voëi obci neuhradene
zavazky p0 lehote splalnosti.
Obec mô~e vI&it’ majetok oboe do spoloéného podniku alebo ako vklad do zakladneho imania
(ods. 2 § 9c Zákona o majetku obcI), ktorého hodnota sa urëf znaleck9m posudkom nie starMm
ako 6 mesiacov p0 schválenf obecn9m zastupitel’stvom.

§9
Darovanie majetku obee
I.

Darovanie nehnutel’ného majetku oboe je nepripustné.
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2.

HnuteI’n~ majetok mô~e obec darovat’ po schválenI obecn2m zastupitei’stvorn svojim
rozpoëtov9rn alebo prfspevkov~m organizáciám ako aj obèianskym zdru~eniarn zabezpeêujücim
verejnoprospe~né sluThy.

me

§10
dispoziëné oprávnenia k majetkn obee

1.

Obec mô~e na základe zmluvy o energetickej efektivnosti pre verejn~ sektor (~ 1 8 zákona ë.
321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a dopinenI niektor9ch zakonov v zneni
zákona ë. 4/20 19 Z. z.) prenechat’ v nevyhnutne potrebnorn rozsahu svoj majetok
poskytovatel’ovi energetickej sluThy s garantovanou üsporou energie na ü&Iy, vymedzené v
pIsm. a! a~ g/ ods. I § 9fZákona o rnajetku obci.

2.

Obec nemô~e prevziat’ zaruku za üver poskytovan9 f~’zickej osobe oprávnenej na podnikanie
alebo práviiickej osobe, ktorej nieje zriad’ovalel’om, zakladatel’om alebo v nej neiná inajetkov~i
üéast’.

3.

Prijatie üveru alebo pô~iöky podl’a osobitného predpisu (Obëiansky zákonnIk) podlieha v~dy
schváleniu obecn~m zastupitel’stvorn.
§11
Nakiadanie s cenntmi papiermi

1.

Obec nakladá s cenn9rni papiermi, ktoré m&e ziskat’:
a) majetkovy’~rn vstuporn do kapitálovej spoloënosti
b) kñpu cenn9ch papierov

2.
3.

4.
5.

0 majetkovom vstupe do kapitalovej spoloènosti a o predaji a küpe cenn9ch papierov rozhoduje
Obecné zastupitel’stvo.
Na predaj a kñpu cenn~ch papierov sa vzt’ahuje osobitn9 predpis (zak. è. 566/2001 Z. z. o
cenn9ch papieroch v znenI neskor~fch predpisov a Obchodn~ zákonnik ë.5 13/1991 Zb. v platnom
znenI).
Obec rnô~e poverit’ právnick~ alebo &zickU osobu, oprávnenU ernitovat’ cenné papiere,
sprostredkovanim emisie cenn9ch papierov, napr. komunálnych obligáciI.
Emisiu cenn9ch papierov ajej v9~ku schval’uje obecné zastupitel’stvo
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§12
Sprava a hospodárellie s pohl’adavkami a intmi majetkov~mi právami obce
Právo správy s pohl’adavkami obee vykonávajñ:
a) Obecn9 ürad Tekovsk9 Hrádok, ak pohl’adávky vznikli pH agende, ktorej v9kon zabezpeèuje
v zmysle Zâkona o obeenom zriadenI,
b) Právnické osoby zriadené obcou, ak pohl’adavky vznikli pri vfrone správy jej zverenému
majetku.
2.

Subjekty, ktoré vykonavajü právo správy a hospodárenia s pohl’adávkami sñ povinné tieto
pohl’adavky yeas uplatfiovat’ a vymahat’, zabezpeCit’ ochranu informaciI pred neoprávnen9m
prIstupom a spracovanIm.

3.

Na základe pIsomnej ~iadosti dlThIka m&e obec rozhodnât’ o odpusteni pohl’adávok z dôvodu
osobitného zretel’a, priCom ak pohl’adávky
a) v si.ihrne neprevy~ujü 100.- eur, rozhoduje starosta obce
b) ak pohl’adávky v sühme prevy~ujñ 100 cur rozhoduje obecné zastupitel’stvo.

6.

Za pripady hodné osobitného zretel’a sa pova~ujü najmä okolnosti vis major (napr. ~jive1ná
pohroma po~iar, povodeñ a pod.).
—

7.

Ak je pohl’adávka prechodne nevym&itel’ná, ( napr. dlhotrvajüca praceneschopnost’
mesiace), náhla strata zamestnania alebo smrt’ jediného ~iviteI’a rodiny (okrern
pracovného pomeru za poru~enie pracovnej disciplIny), pobyt v zahranioI atd’.) sU
oprávnené doCasne upustit’ od vymáhania pohl’adávky, musi sa vgak zabezpeCit’,
pohl’adávka nezanikia alebo sa nepremiCala (napr. pIsomn~m uznanIm dihu). Len Co
dôvody, oprávnen9 subjekt musi vykonat’ v~etky ükony najej vyrno~enie.

8.

Ak zo v~etk~ch okolnosti pripadu je zrejmé, ~e pohl’adávka je preukazatel’ne nevymo~iteI’ná,
prip. jej vymo~enie je neefektIvne (napr. nepatrné pohl’adavky do 5.-eur v sührne, pohl’adavky
voCi dediCom zomrelého d1~nfka, ktori majá trval9 pobyt mimo üzemia SR a na üzemI SR
nevlastnia ~iadny majetok a náklady vymo~enia by prevy~iIi surnu pohl’adávky atd’.), m&no od
vymáhania upustit’.

9.

Obecné zastupitel’stvo mO~e upustit’ od vymáhania evidovanej pohfadávky nad 100,- eur aj v
pripadoch:
a)

(aspoñ 4
zru~enia
subjekty
aby táto
odpadnü

ak nemofro preukázat’, ~e pohl’adávka trvá alebo nemofro preukázat’ jej V~kU a nie je
podklad pre to, aby s~d alebo in9 prfslu~n9 organ urCil v~ku podfajej povahy,
b) dI~nfk zomrel a pohl’adávka nemohia byt’ uspokojená ani jeho vymáhanIm na dediCoch,
c) pohl’adãvkaje prernlCaná a dI~nfk uplatnil námietku premiCania,
d) ak pohl’adávkaje nevymo~iteI’ná z dóvodu, ~e dlThIk sa zdr~uje aspoñ tn roky nepretr~ite
na neznámom mieste a jeho pobyt nie je mofré zistit’ ani cez centrálnu evidenciu
obyvatel’stva,
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e)

ak právnická osoba zanikia bez právneho zástupcu alebo ak bol ukonëen9 konkurz na
f~jzickü osobu.

10. V prIpade právnick9ch osôb, na ktor9ch bol vyhlasen9 konkurz, oprávnené subjekty sü povinné
riadne a yeas uplatnit’ pohl’adávku v rámci konkurzneho konania podl’a osobitneho predpisu
(zakon 7/2005 Z. z. o konkurze a re~truktura1izácii).
11. Obec mô~e v odovodnen9ch pripadoch povolit’ d1~nikovi splacat’ dlh v splatkach na základe
pIsomneho uznania dihu a splátkového kalendára max. na dobu 24 mesiacov.
0 povolenI splátok
a) do v9~ky nedoplatku 500.-eur rozhoduje starosta obce,
b) nad 500 eur splátky schval’uje obecné zastupitel’stvo.
12. Na zaklade pfsomnej ~iadosti starosta oboe alebo obecné zastupitel’stvo zároveñ mô~e rozhodnUt’
tak, ~e z dôvodu ome~kania si sankCné Uroky alebo zmluvnü pokutu si neuplatni, pokial’ d1~nik
splatI svoj dlh riadne a yeas podl’a splátkového kalendára.
13. Dafiové pohl’adavky spravuje obec ako správca dane podl’a osobitného predpisu (najma~ 57
(Odklad platenia dane a povolenie spiatok) a §70 Ul’ava na dani alebo odpustenie daflového
nedoplatku) zakona SNR 563/2009 o správe danI a poplatkov. Podrobn9 postup je upraven9 v
pris1u~n9ch VZN oboe.

§ 13
Obchodné spoloënosti a me právnicke osoby
Obec mô~e zo svojho majetku za1o~it’ obohodnñ spoloCnost’ alebo mu pravnická osobu alebo
svoj majetok vl&it’ ako vklad do obchodnej spoloCnosti resp. inej právnickej osoby.(~ 56 a nasi.
Obehodného zákonnIka).
2.

Do posobnosti obeeného zastupitel’stva patrI rozhodovanie:
a) o zalofrnI alebo zru~eni právnickej osoby a o zrnene jej právnej forn~y,
b) o v9~ke a druhu zakladného imania (peña~n9 alebo nepeña±n9 vklad), d’alej ojeho zv5’~enI
alebo znf~enf,
c) o küpe alebo odpredaji obehodného podielu oboe, resp. o nadobudani alebo prevode akeil.

3.

Obec, ako elena, spoloCnIka alebo akcionára na valnom zhroma~denf zastupuje starosta oboe.

4.

V obchodn9ch spoloCnostiach, kde jedmn2m spoloCnIkom je oboe, sa vy~aduje predchádzajOci
s~ih las obecného zastupitel’stva pri nasledovn9ch ñkonoch:
a) schval’ovanie zakladatel’skej listiny ajej zrnien,
b) vymenovanie a odvolanie Clenov ~tatutárnych orgánov a Clenov dozornej rady,
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c) vymenovanie prokuristu,
d) vy~enie alebo znf~enie zakladného imaflia,
e) vklady (majetkové aj nemajetkove okrem nehnutel’neho majetku ) do základného imania nad
500.-eur, do tejto v9~ky rozhoduje starosta.

§ 15
Závereéné ustanovenia
Obecné zastupitel’stvo v Tekovskom Hrádku sa na tornto nariadenI ê. 1/2022 uznieslo uznesenfm
dna
2.

Nariadenie nadob~ida üèinnost’ 15. dñorn od jeho vyhlásenia na üradnej tabuli obce Tekovsk9
Hrádok.

3.

Dñom üëinnosti strácajü plathost’ Zasady hospodárenia a nakiadania s majetkom obee Tekovsk9
Hrádok schvalene uznesenim ö

vrátane v~etk9ch neskor~Ich zmien a doplnkov.

Vojtech O~va1d
starosta obce
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Priloha ë. 1

k Zásadám hospodárenia a nakiadania s majetkom obee Tekovsk9 Hrádok
A.

Küpna cena pozemkov v hitraviláne obee:
1. Pre celé üzemie obce bez prihliadnutia na lokalitu a v9meru sa stanovuje do hodnoty 5 000.-eur
pevnou sadzbou: eur/m2.
...

2. Nad hodnotu 5 000.-eur sa cena pozernku stanovuje v~eobecnou hodnotou urèenou znaleck9m
posudkom nie star~Irn ako 6 mesiacov.
3. Kñpna cena ornej pódy do 1 ha sa stanovuje üradnou hodnotou omej pOdy a trval9ch travnych
porastov ( Priloha ëislo I k zakonu a. 582/2004 Z. z. v znenI zakona a. 465/2008 Z. z. (o
miestnych daniach a poplatkoch).
4. Küpna cena ornej pody nad 1 ha sa stanovuje znaleck9rn posudkom.

B.

Prenájom pozemkov:
a) pozernky na podnikatel’ské üaely: 5,- enr/m2/rok
b) záhrady a Efl’P (trval9 trávny porast) 2,-eur/m2/rok
c) sezónne sedenie (vonkaj~i posed) do 25ni2: 5.-eur/m2/rok
d) omá pôda v exlraviláne:

C.

100.- eur/ha/rok

V~ka najomneho za nebytové priestory:
a)
b)
c)
d)

pohostinské slu~by 6.- eur/m2/rok
obchodné, kancelárske priestory a sluthy 3,- eur/m2/rok
skiadové vfrobné, dielenské priestory a gará~e 2,- eur/m2/rok
ostatné priestory: 3,- eur/m2/rok

D. V~ku najomného za krátkodobé u~Ivanie priestorov Kultñrneho domu urèuje starosta obee
intern~m predpisom.

Platnost’ sadzobnIka:
Ceny stanovené Prulohou ë. I Zásad hospodárenia a nakiadania s majetkom obce Tekovsk9 Hrádok,
ktoré sa 1I~ia od doteraj~ich sadzieb, platia pre zmluvy, uzatvorené po 1.7.2022.
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