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MESTO STARÁ  ĽUBOVŇA 

  
 
 

Z Á S A D Y  H O S P O D Á R E N I A  
A  N A K L A D A N I A  S  M A J E T K O M  

M E S T A  S T A R Á  Ľ U B O V Ň A  
A  S  M A J E T K O M   Š T Á T U,  K T O R Ý   M E S T O   U Ž Í V A 

 
 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  mesta  Stará Ľubovňa sa pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti 
na základe § 11 ods. 4. písm. a) a g) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na prijatí týchto „Zásad.“ 
 
  
 
 
Záväznosť: Zásady sú záväzné pre:  
 

  všetky organizačné zložky MsÚ, MsP 
  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom Stará Ľubovňa   
  obchodné organizácie založené mestom Stará Ľubovňa  

 
 
Za dodržiavanie Zásad zodpovedajú:  

 vedúci oddelení MsÚ, MsP  
 riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených mestom Stará 

Ľubovňa 
 riaditelia obchodných organizácii založených mestom Stará Ľubovňa 

 
 
 
Účinnosť: Zásady nadobúdajú účinnosť dňom: 18.02.2016. 
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§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto Zásady sa vzťahujú na:    
a) hospodárenie a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 

mesta vrátane pohľadávok a iných majetkových práv, ktoré sú vo vlastníctve mesta.  
      
2. Tieto Zásady sa nevzťahujú na: 

a) nakladanie s finančnými prostriedkami (s výnimkou poskytovania úverov, pôžičiek 
a záruk), 

b) postup pri predaji a prenájme bytov vo vlastníctve mesta podľa osobitného zákona 
(zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších zmien a doplnkov). 

 
§ 2 

Predmet úpravy 
Predmetom úpravy sú: 
a) Kompetencie orgánov mesta a správcu pri schvaľovaní úkonov hospodárenia s majetkom 
vo vlastníctve mesta, 
b) nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku mesta,  
c) postup prenechávania majetku mesta do užívania právnickým alebo fyzickým osobám,  
d) správu majetku mesta a práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto založilo alebo zriadilo,  
 pri správe majetku mesta,  
e) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto založilo alebo zriadilo,  
f) hospodárenie a nakladanie s majetkovými právami mesta,  
g) nakladanie s pohľadávkami a záväzkami mesta, podmienky nakladania s cennými     
papiermi a inými majetkovými právami mesta, 
h) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,  
i) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi mesta,  
j) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových 
podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie 
ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť 
nakladania. 
k) spôsob a podmienky prevodu a zámeny správy majetku mesta medzi správcami, 
l) spôsob a podmienky prevodu vlastníctva majetku mesta na tretie osoby, 
m) sadzby obvyklého nájomného za užívanie nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta, 
 

§ 3 
Základné pojmy 1. Majetok mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, 

ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta podľa zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, alebo ktoré 
nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe 
zákona č. 138/1991 Zb. alebo osobitného predpisu. 

2. Správcom majetku mesta sa rozumie rozpočtová organizácia alebo príspevková 
organizácia zriadená mestom podľa osobitného predpisu, ktorej bol konkrétny 
a vymedzený majetok mesta zverený do správy, aby s ním riadne hospodárila. 
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3. Správa majetku mesta je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú 
mu mesto zverilo do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. 

4. Zámerom nakladať s vecou sa rozumie úmysel mesta previesť vlastníctvo akejkoľvek 
nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3.500,-EUR, 
alebo úmysel mesta prenajať akúkoľvek nehnuteľnú vec alebo hnuteľnú vec, ktorej 
zostatková cena je vyššia ako 3.500,-EUR, spôsobom schváleným príslušným orgánom 
mesta. Zámer nakladať s vecou môže byť vplyvom okolností a zistení zmenený, a teda 
zámer nakladať s vecou nemožno pokladať za schválenie prevodu alebo prenájmu veci vo 
vzťahu ku konkrétnej tretej osobe a za konkrétnych podmienok v zmysle osobitného 
zákona a týchto Zásad. 

5. Prevodom vlastníctva majetku mesta sa rozumie najmä uzatvorenie kúpnej zmluvy 
alebo zámennej zmluvy, ktoré musia mať vždy písomnú formu a zákonom predpísané 
náležitosti.  

6. Dočasným užívaním majetku mesta sa rozumie najmä uzatvorenie nájomnej zmluvy 
alebo zmluvy o výpožičke, ktoré musia mať vždy písomnú formu a zákonom predpísané 
náležitosti. 

7. Prípad hodný osobitného zreteľa je konkrétny prípad nakladania s majetkom mesta, pri 
ktorom by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a ods. 1 - 7 zákona č. 138/1991 
Zb. alebo by tým vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní so zostatkovou 
hodnotou majetku mesta, s ktorým sa nakladá. Ide najmä o nakladanie s majetkom na 
verejnoprospešné účely, účely poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, 
zdravotníckom zariadení, školy alebo školskom zariadení, prevody pozemkov malej 
výmery, prevody hnuteľných vecí nízkej hodnoty a ostatné prípady, pri ktorých je 
schválený zámer nakladať s vecou ako prípadom hodným osobitného zreteľa. 

8. Prebytočný majetok mesta je hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorú mesto ani správca 
dočasne alebo trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh v rámci predmetu ich činnosti 
alebo v súvislosti s ním. 

9. Neupotrebiteľný majetok mesta je hnuteľná vec, ktorá pre svoje úplné opotrebovanie, 
poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. 
Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť, a 
ktoré je potrebné odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby, rozšírenia objektu 
alebo rozhodnutia stavebného úradu. 

10. Hodnotou majetku mesta sa rozumie v prípadoch: ak ide o zámer vec predať alebo 
prenajať. V uvedených prípadoch je všeobecná hodnota majetku stanovená podľa 
osobitného predpisu (znalecký posudok).  

 
§ 4 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 1) Mesto je povinné hospodáriť so svojim majetkom v prospech rozvoja mesta a jej občanov 
a ochrany a tvorby životného prostredia. 

2) Majetok mesta sa má zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a podľa možností vo svojej 
celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Za týmto účelom sú predovšetkým 
orgány mesta (primátor mesta, mestské zastupiteľstvo) a správcovia povinní najmä: 
a) udržiavať a užívať majetok mesta, 
b) chrániť majetok mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku mesta vrátane včasného 

uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, 
d) viesť majetok mesta v predpísanej evidencii a účtovníctve podľa osobitného predpisu, 
e) vykonávať inventarizáciu majetku mesta a záväzkov podľa osobitných predpisov, 
f) poistiť majetok mesta. 
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3) Mesto môže majetok nadobudnúť: a) zo zákona, 
b) na základe zmluvy (napr. kúpna, zámenná, darovacia zmluva),  
c) dedením zo závetu, 
d) vlastnou činnosťou, 
e) majetkovou účasťou na podnikaní právnických osôb, 
f) vlastnou investičnou činnosťou,  
g) združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzickými osobami, 
h) rozhodnutím orgánom štátnej správy, 
i) inou právnou formou,  
j) prechodom z majetku SR na základe osobitných predpisov,  

 
Zmluvné nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku vždy podlieha schváleniu 

mestského zastupiteľstva bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu, okrem nadobudnutia podľa 
písm. d), e), f), h), i). 

 
Ak sa prevod nehnuteľného majetku vykonáva zámennou zmluvou, je potrebné vykonať 

ich ocenenie rovnakým spôsobom podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, pričom v záujme objektívnosti je potrebné, aby ocenenie vykonal jeden znalec. 
Znalecký posudok je súčasťou návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

 
Nadobudnutie vlastníctva hnuteľného majetku sa uskutočňuje v súlade so schváleným 

rozpočtom mesta a pridelenými finančnými prostriedkami.  
 

4) Zmluvný prevod majetku sa vykonáva: a) obchodnou verejnou súťažou v súlade s osobitným všeobecne záväzným nariadením 
Mesta upravujúcim obchodnú verejnú súťaž k predaju a prenájmu majetku mesta, 
dobrovoľnou dražbou uskutočnenou podľa osobitného zákona, 

b) priamym predajom v súlade s osobitným zákonom a s týmito Zásadami, a to najmenej za 
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, 

c) výnimočne možno nadobúdateľa vybrať a prevod uskutočniť z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa postupom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. b a § 16 
týchto Zásad. 

d) bezodplatný prevod nehnuteľného majetku mesta je neprípustný, ak osobitný predpis 
neustanoví inak. 

e) Zmluvný prevod nehnuteľnej veci medzi mestom a devízovým cudzozemcom sa môže 
uskutočniť výlučne v súlade s osobitným zákonom (zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový 
zákon). 

 
§ 5 

Osobitné ustanovenia 1. Pri hospodárení s majetkom mesta, kde sú vykonávané obdobné činnosti správy inou 
právnickou osobou ako správca, podmienky správy sa upravia v príslušnej zmluve. 

2. Hospodárenie s majetkom mesta, ktorý nie je vo výlučnom vlastníctve mesta, ale je v 
spoluvlastníctve mesta s inou fyzickou alebo právnickou osobou, bude upravené 
osobitnou dohodou o spôsobe hospodárenia uzatvorenou medzi mestom a treťou osobou 
ako spoluvlastníkom. 

 
 



6 
 

§6 
Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi 

1. Pre nakladanie s cennými papiermi platia ustanovenia zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
cenných papieroch) v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 530/1990 Zb. o 
dlhopisoch v znení neskorších zmien a doplnkov, Obchodný zákonník a zákon č. 594/2003 Z. 
z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
2. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na nakladanie s cennými papiermi 
ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. a obdobne aj ustanovenia § 11 až 17 týchto Zásad. 
3. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do majetku obchodnej spoločnosti alebo môže 
zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Na všetky takéto úkony je potrebný súhlas 
mestského zastupiteľstva.  
4. Mesto môže svoj majetkový vklad z majetku obchodnej spoločnosti odňať v súlade so 
Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Na všetky takéto 
úkony je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.  
5. Základnými zásadami účasti mesta v spoločnostiach sú najmä:  
a) zásada efektívneho a účelného využitia vkladu mesta v spoločnosti, 
b) zásada kontroly hospodárenia spoločností, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné služby pre 
    obyvateľov mesta,  
c) zásada návratnosti vloženého vkladu,  
d) zásada účelného využitia zisku. 
 

§ 7 
Rozdelenie kompetencií pri nakladaní s majetkom mesta Pri hospodárení s majetkom mesta má rozhodovaciu právomoc primátor mesta, 

mestské zastupiteľstvo a štatutárny orgán správcu.  
 

A) Primátor mesta, okrem úkonov hospodárenia s majetkom mesta, ktoré sú zverené do 
právomoci primátora podľa predchádzajúcich ustanovení týchto Zásad, schvaľuje: 
  1. prevod a prenájom hnuteľných vecí mesta v zostatkovej cene do 3.500,- EUR vo vzťahu 
     ku konkrétnej osobe a za konkrétnych podmienok, 
  2. prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú, 
  3. prenájom nebytových priestorov na dobu určitú najviac do 10 rokov, 
  4. darovanie hnuteľnej veci v zostatkovej cene do 3.500,-EUR, ak je to v záujme 
      a v prospech mesta, 
  5. výpožičku veci na dobu neurčitú a dobu určitú najviac do 10 rokov, 
  6. zverenie a odňatie správy hnuteľného majetku mesta, prevod správy alebo zámenu správy 
      hnuteľného majetku medzi správcami, 
  7. povolenie splátok alebo odklad splátok dlhu do 3 500,- EUR, 
  8. odpustenie splatnej pohľadávky mesta do 500,- EUR, 
  9. dočasné upustenie od vymáhania pohľadávok, 
10. ďalšie nakladanie s majetkom mesta, pri ktorom nie je daná rozhodovacia právomoc 
ostatných subjektov uvedených v týchto Zásadách. 
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B) Mestské zastupiteľstvo, okrem úkonov hospodárenia s majetkom mesta, ktoré sú zverené 
do právomoci mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcich ustanovení týchto Zásad, 
schvaľuje:  
1. zámer a spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného majetku mesta v zostatkovej hodnote nad  
3 500,-EUR, 
2. zámer a spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta bez ohľadu na jeho 
hodnotu, okrem prípadu, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného 
predpisu,   
3. prenájom veci hnuteľnej v zostatkovej hodnote od 3.500,- EUR a nehnuteľnosti na dobu 
určitú nad 10 rokov,  
4. odplatné a bezodplatné prevody majetku mesta: 

a)  podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného 
    majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže 
b) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom 
    alebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
c) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia, 
d) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných  
     spoločností, 
e) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na 
    poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu22ab), a to trojpätinovou 
    väčšinou všetkých poslancov,  
f) prevod hnuteľného majetku obce v hodnote od 3.500,- EUR, ak sa realizuje z dôvodu 
    hodného osobitného zreteľa, 
g) zámer a spôsob prenájmu veci (hnuteľnej v zostatkovej hodnote od 3.500,- EUR 
    a prenájmu nehnuteľnosti) v prípade nájmu na dobu určitú nad 10 rokov, 
h) prenájom veci v majetku obce v prípade nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
5. zverenie a odňatie nehnuteľného majetku mesta do správy správcu a prevod správy alebo 
zámenu správy nehnuteľného majetku mesta medzi správcami,  
6. uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej sú činnosti obdobné správe nehnuteľného majetku 
mesta s inou právnickou osobou ako s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou 
organizáciou zriadenou mestom podľa osobitného predpisu, s výnimkou zmluvy o výkone 
správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov v znení neskorších zmien 
a doplnkov, 
7. koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie 
služby uzatvorené podľa zákona č. 138/1991 Zb. v spojení so zákonom č. 25/2006 Z. z.  
8. majetkové účasti (peňažné a nepeňažné vklady) na podnikaní iných právnických a 
fyzických osôb,  
  9. zriadenie záložného práva k majetku mesta alebo jeho iné zaťaženie,  
10. vydávanie dlhopisov (komunálnych obligácií),  
11. poskytnutie úveru (pôžičky), prijatie úveru, odsúhlasenie záruky pre poskytnutie úveru pre 
iné právnické a fyzické osoby,  
12. výpožička veci na dobu určitú dlhšiu ako 10 rokov,  
13. prevzatie nehnuteľnosti do nájmu od inej fyzickej alebo právnickej osoby,  
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14. povolenie splátok alebo odklad splátok dlhu nad 3 500,- EUR, 
15. odpustenie splatnej pohľadávky mesta alebo správcu nad 500,- EUR, 
16. zriadenie odplatného vecného bremena na majetku mesta, a to najmä v prípadoch 
výstavby inžinierskych sietí (napr. kanalizácia, plyn, elektrika a pod.), ako aj vecného 
bremena v prípade prechodu pešo, vozidlom a pod.. Vecné bremeno sa zriaďuje spravidla 
odplatne za jednorazovú odplatu určenú podľa prílohy č. 1, písmeno C). Náklady spojené 
so zriadením, ako aj so vznikom vecného bremena bude uhrádzať vždy oprávnený z vecného 
bremena. 
  
17. Súhlas mestského zastupiteľstva je potrebný aj pri každom : 
a) prevode obchodného podielu mesta alebo jeho časti,  
b) určení výšky základného imania, vkladu alebo obchodného podielu, mesta v spoločnosti 
   (peňažného alebo nepeňažného),  
c) zvýšení, resp. znížení základného imania alebo obchodného podielu mesta v obchodnej  
    spoločnosti,  
d) zrušení a zániku majetkovej účasti mesta v spoločnosti,  
e) nakladaní s cennými papiermi.  
6. Pri uskutočňovaní úkonov smerujúcich k majetkovej účasti mesta v spoločnosti alebo k 
založeniu spoločnosti je potrebné predložiť ekonomickej komisii pri mestskom zastupiteľstve 
najmä podnikateľský zámer spoločnosti, predmet činnosti, s ktorým bude spoločnosť 
podnikať, výšku vkladu mesta do spoločnosti, spôsob jeho splatenia, určenie, či ide o peňažný 
alebo nepeňažný vklad, ako aj ekonomický rozbor spoločnosti (príjmy, výdaje, zisk, a pod.).  
7. Po vydaní stanoviska ekonomickej komisie a mestskej rady o majetkovej účasti mesta v 
spoločnosti alebo o založení spoločnosti, rozhodne o podmienkach majetkovej účasti mesta v 
spoločnosti alebo založenia spoločnosti mestské zastupiteľstvo, pričom je oprávnené 
splnomocniť primátora rokovať o podmienkach spoločenskej (zakladateľskej) zmluvy, resp. 
stanov a k podpísaniu takto dohodnutej zmluvy.  
 
C) Štatutárny orgán správcu je vo vzťahu k majetku mesta v správe správcu oprávnený 
rozhodovať o: 
a) predaji a vyradení prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku mesta 
v zostatkovej hodnote do 3 000,- EUR za kus vo vzťahu ku konkrétnej osobe a za 
konkrétnych podmienok,  
b) nájme hnuteľnej veci v hodnote do 3.500,- EUR na dobu neurčitú vo vzťahu ku  konkrétnej 
osobe a za konkrétnych podmienok, 
c) nájme a výpožičke veci, ktorých trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní 
v kalendárnom mesiaci, 
d) povolení splátok alebo odkladu splátok dlhu do 300,- EUR, 
e) dočasnom upustení od vymáhania pohľadávky správcu, 

 
§ 8 

Správa majetku mesta - Správca 1. Mesto môže hospodáriť so svojim majetkom prostredníctvom správcu majetku mesta. 
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2. Za účelom správy majetku môže mesto zriadiť svoju rozpočtovú alebo príspevkovú 
organizáciu podľa osobitného predpisu. 

3. Správca ako subjekt hospodárenia s majetkom mesta, je oprávnený a povinný majetok 
mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, 
brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom a týmito Zásadami. 

4. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca 
nadobúda, je vlastníctvom mesta. 

5. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta. Správca koná v 
mene mesta pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku mesta, ktorý 
spravuje. 

6. Mesto o zriadení správcu, o zverení majetku mesta do správy správcovi alebo o odňatí 
správy majetku mesta správcovi rozhoduje uznesením mestského zastupiteľstva. 
 

§ 9 
Zverenie majetku mesta do správy správcu 1. Správa majetku mesta vzniká 

a) zverením majetku mesta do správy správcu, 
b) prevodom správy majetku mesta, 
c) nadobudnutím majetku do vlastníctva mesta vlastnou činnosťou správcu. 

2. Majetok mesta zverený do správy určí Mesto pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. 
Mesto môže v súlade s týmito Zásadami správcovi zveriť do správy ďalší majetok mesta 
alebo odňať správu majetku mesta, pričom na uvedené úkony je potrebný súhlas 
mestského zastupiteľstva. Mesto zveruje majetok mesta do správy správcovi bezodplatne. 
 

§ 10 
Zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy 1. Zverenie majetku mesta do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou, a to zmluvou o 

odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy alebo zmluvou o prevode správy alebo 
zmluvou o zámene správy. 

2. Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy, zmluva o prevode správy a 
zmluva o zámene správy okrem všeobecných náležitostí obsahuje : a) určenie zvereného majetku mesta, 
b) účel jeho využitia, 
c) hodnotu zvereného majetku mesta podľa údajov účtovnej evidencie, 
d) práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom mesta, 
e) spôsob usporiadania schodku hospodárenia zvereného majetku mesta, 
f) deň prevodu správy, 
g) súhlas mesta so zverením do správy, prevodom správy, resp. zámenou správy. 

3. Správca ako preberajúci je povinný poskytovať mestu a jej zamestnancom pri príprave 
protokolu o zverení majetku mesta do správy potrebnú súčinnosť. 

4. Mesto podá návrh na záznam práva vyplývajúceho zo správy zvereného majetku mesta do 
katastra nehnuteľností. 

5. Na zriadenie záložného práva k majetku mesta alebo na jeho iné zaťaženie správcom 
je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.  

§ 11 
Zánik správy a podmienky odňatia správy majetku mesta 1. Správa majetku mesta zvereného správcovi zaniká: 

a) dňom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva majetku mesta na inú osobu, 
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b) zrušením, zlúčením, rozdelením, splynutím správcu na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva, 

c) prevodom alebo zámenou správy zvereného majetku mesta, 
d) odňatím majetku mesta zvereného do správy správcu. 

2. Zánik správy majetku mesta sa vykoná v súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva  
písomnou zmluvnou formou o odňatí správy majetku mesta. 
 

 
§ 12 

Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta Mesto, resp.  správca  vykoná  všetky potrebné úkony pre to, aby  dočasne  
prebytočnému Majetku  zabezpečil  využitie,  napr.  ho  zverí do dočasného  užívania  tretím  
osobám  v súlade s týmito Zásadami. 
1. Prevod vlastníctva prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku mesta sa uskutoční 

vždy písomnou formou na inú fyzickú alebo právnickú osobu v súlade s týmito Zásadami. 
2. Prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta pri ktorom je zrejmé, že oň nemá záujem iná 

fyzická alebo právnická osoba, sa v súlade s rozhodnutím primátora mesta fyzicky 
zlikviduje a účtovne usporiada.  

3. Súhlas primátora sa vyžaduje na likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku 
mesta v obstarávacej hodnote do 3 500,- EUR, o ktorom účtovná jednotka neúčtuje ako 
o dlhodobom hmotnom majetku.  

4. Na uvedený účel je príkazom primátora mesta zriadená škodová komisia a likvidačná 
komisia. Komisia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 
normami.  

5. Správca je oprávnený v zmysle ods. 2/ a 3/ tohto paragrafu samostatne nakladať len 
s hnuteľným prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta, ktorého zostatková 
hodnota nepresiahne jednotkovú cenu do 1 000,- EUR. 
 

 
§ 13 

Zmluvné prevody vlastníctva majetku mesta 
1. Zmluvný prevod majetku mesta sa vykonáva: a) obchodnou verejnou súťažou – (príloha č. 2), 

b) dobrovoľnou dražbou uskutočnenou podľa osobitného zákona, 
c) priamym predajom v súlade s osobitným zákonom a s týmito Zásadami, a to najmenej 

za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. 2. Výnimočne možno nadobúdateľa vybrať a prevod uskutočniť z dôvodu hodného osobitného zreteľa postupom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb a § 16 týchto Zásad.  3. Zmluvný prevod nehnuteľnej veci medzi mestom a devízovým cudzozemcom sa môže uskutočniť výlučne v súlade s osobitným zákonom (zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon).  4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je kupujúci povinný pri prevode nehnuteľností zaplatiť 100% kúpnej ceny pri podpise zmluvy. 
5. Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku mesta je neprípustný, ak osobitný 

predpis neustanoví inak. 6. Pri uzatváraní kúpnych zmlúv so splátkovým kalendárom na zaplatenie kúpnej ceny, sa 
kúpna cena uhrádza tak, že najmenej časť kúpnej ceny vo výške 60 % kúpnej ceny musí 
byť uhradená pri podpise zmluvy a zaplatenie zvyšku kúpnej ceny je možné povoliť 
v splátkach najviac v rozsahu do 12 mesiacov od podpisu zmluvy, pokiaľ mestské 
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zastupiteľstvo nerozhodne o udelení výnimky. Pri predaji na splátky sa vklad do katastra 
nehnuteľností vykoná v prospech nadobúdateľa až po úplnej úhrade kúpnej ceny. 

 
 

§ 14 
Zámer prevodu majetku mesta 1.  Ak v týchto Zásadách nie je uvedené inak, zámer, spôsob a prípadné podmienky prevodu 

vlastníctva majetku mesta schvaľuje: 
a) Primátor mesta, ak ide o prevod:               hnuteľného majetku mesta v zostatkovej hodnote do 3 500 EUR.  

       b)   Mestské  zastupiteľstvo, ak ide o prevod:  
              - hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote od 3 500 EUR,  
              - nehnuteľného majetku mesta.  
Mesto zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob: a) na úradnej tabuli mesta, 

b) na webovom sídle mesta. 
2. Pri zámere mesta predať majetok spôsobom obchodnej verejnej súťaže alebo dražby 

musí oznámenie mesta o zámere prevodu v regionálnej tlači obsahovať aspoň: a) miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby, 
b) čas a kontaktnú osobu, u ktorej si záujemca môže vyzdvihnúť podmienky obchodnej 

verejnej súťaže alebo dražby. 
 

§ 15 
Obchodná verejná súťaž pri prevode majetku mesta 1. Zmluvný prevod majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční a vykoná 

      v zmysle podmienok upravujúcich obchodnú verejnú súťaž k predaju a prenájmu majetku 
      mesta, ktoré sú schválené mestským zastupiteľstvom a tvoria prílohu Zásad.. 
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže mesta uverejní minimálne na 15 dní pred 

uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 
 

§ 16 
Dražba majetku mesta Na prevod majetku mesta dražbou sa vzťahuje osobitný zákon. 

 
§ 17 

Priamy predaj majetku mesta Mesto zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom s výzvou na predkladanie 
cenových ponúk záujemcov najmenej na 15 dní podľa § 12 ods. 2 týchto Zásad. 
1. Výzva na predkladanie cenových ponúk na priamy predaj obsahuje najmä: a) jednoznačnú identifikáciu prevádzaného majetku, v prípade nehnuteľnosti 

identifikáciu minimálne v rozsahu údajov zapísaných v katastri nehnuteľností a 
možné využitie nehnuteľnosti podľa územného plánu, resp. stanovenie 
regulatívov zo strany mesta, b) minimálnu výšku ponuky kúpnej ceny, 

c) podmienky a lehotu na podávanie cenových ponúk, 
d) osobitné podmienky podľa uznesenia mestského zastupiteľstva. 

2. Lehota na predkladanie cenových ponúk má uplynúť najskôr 15-tym dňom zverejnenia. 
3. Po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk rozhodne o konečnom 

nadobúdateľovi orgán príslušný podľa § 14 ods. 1/a, b - týchto Zásad.  
4. Mesto má právo neprijať žiaden návrh. 
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5. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná 
hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (znaleckým posudkom) presiahne 
sumu 40.000,-EUR. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta pri priamom 
predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu mestským zastupiteľstvom staršie ako 
šesť mesiacov. 6. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, 
ktorá je v obci: 
a) starostom mesta, 
b) poslancom mestského zastupiteľstva, 
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej 

alebo založenej mestom, 
d) prednostom mestského úradu, 
e) zamestnancom mesta, 
f) hlavným kontrolórom mesta, 
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f). 

7. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú 
osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu 
je osoba uvedená v bode 6. To neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom 
je mesto alebo v ktorej má mesto obchodný podiel. 
 

 
§ 18 

Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 1. V zámere previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť uvedená 
konkrétna osoba, ktorá sa má stať nadobúdateľom s písomným odôvodnením, prečo sa 
tento prevod považuje za prípad hodný osobitného zreteľa. 

2. Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa je mesto povinné zverejniť 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej 
tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby.  

3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 4. V uznesení, ktorým sa schvaľuje prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, musí byť uvedená konkrétna osoba, ktorá sa má stať nadobúdateľom s odôvodnením, prečo sa tento prevod považuje za prípad hodný osobitného zreteľa.  5. Ak sa predáva nehnuteľný majetok mesta na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa, kúpne zmluvy môžu obsahovať dohodu o účele, na ktorý bude majetok mesta slúžiť jeho nadobúdateľovi počas dohodnutej doby. V prípade, že v kúpnej zmluve bol dohodnutý účel,  kupujúci je povinný dodržať dohodnutý účel podľa zmluvy, počas dohodnutej doby od nadobudnutia vlastníckeho práva. Zmeniť dohodnutý účel je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom mesta – mestského zastupiteľstva. 6. Ak kupujúci zmení dohodnutý účel bez súhlasu mesta, je mesto oprávnené od zmluvy odstúpiť a žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v zmluve.  7. Ak kupujúci zmení dohodnutý účel so súhlasom mesta, je mesto oprávnené žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v zmluve. 8. V prípade, že kupujúci nadobudol majetok za nižšiu cenu než bola všeobecná hodnota majetku a nedodržal účel, je kupujúci povinný mestu doplatiť aj rozdiel medzi dohodnutou cenou a všeobecnou hodnotou majetku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zmeny účelu.  
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9. V prípadoch podľa odseku 4 až 6 sa za zmluvnú pokutu spravidla považujú náklady, o ktoré kupujúci vec zhodnotil.    
§ 19 

Vylučujúce ustanovenie 
Mesto nepostupuje podľa § 11 až 16 týchto Zásad pri prevode majetku mesta, a to: a) nehnuteľného majetku, ktorý je mesto povinné previesť podľa osobitného predpisu, 

alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu, 
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
c) podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,-EUR. O prevode majetku 

mesta v zostatkovej hodnote nižšej ako 3.500,- EUR rozhoduje primátor mesta vo 
vzťahu ku konkrétnej osobe a za konkrétnych podmienok. 

 
§ 20 

Dočasné užívanie majetku 
Dočasné užívanie majetku mesta inými právnickými alebo fyzickými osobami 
1. Mesto a správca môžu prenechať tretím osobám do dočasného užívania majetok mesta, 

ktorý dočasne alebo trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh, alebo ak je to pre mesto 
ekonomicky výhodné. 

2. Dočasným užívaním majetku mesta inými právnickými alebo fyzickými osobami sa 
rozumie prenájom alebo výpožička majetku mesta. 3. Mesto alebo správca môžu prenechať zmluvou o nájme alebo zmluvou o výpožičke iným 
právnickým alebo fyzickým osobám majetok mesta (príloha č. 1 – nájomné). 

4. Zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke je oprávnený za mesto uzatvoriť primátor mesta 
a za správcu jeho štatutárny zástupca. 

5. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou ako aj iní správcovia majetku mesta 
sú povinní pri zámere prenájmu alebo výpožičky stavieb školských budov a miestností 
ako aj priľahlých priestorov školy a školského zariadenia postupovať spôsobom 
ustanoveným týmito Zásadami a predložiť zámer prenájmu a výpožičky na schválenie 
príslušným orgánom mesta. Zmluvy o nájme alebo výpožičke školských budov a 
miestností ako aj priľahlých priestorov školy a školského zariadenia na dobu určitú 
neprekračujúcu 10 dní v kalendárnom mesiaci s tým istým nájomcom schvaľuje štatutár 
školského zariadenia, resp. správcu. 

6. Pri prenechávaní majetku mesta do nájmu mesto postupuje spôsobom: a) obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami schválenými mestským 
zastupiteľstvom upravujúcimi obchodnú verejnú súťaž k prenájmu majetku mesta, 

b) dobrovoľnej dražby uskutočnenej podľa osobitného zákona, 
c) priameho prenájmu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. a s týmito Zásadami. 

7. Výnimočne možno nájomcu vybrať a prevod uskutočniť z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa postupom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a § 22 týchto Zásad. 

8. V nájomných zmluvách na dobu neurčitú, musí byť dohodnutá možnosť ukončenia nájmu 
bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou najviac 3 mesiace.  

 
§ 21 

Zámer dočasného užívania majetku mesta 1. Ak v týchto Zásadách nie je uvedené inak, zámer, spôsob a prípadné podmienky prenájmu  
        majetku mesta schvaľuje: 

a) primátor mesta, ak ide o prenájom: 
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- hnuteľného majetku v zostatkovej cene do 3.500,- EUR, 
- nehnuteľného majetku v prípade nájmu nebytových priestorov na dobu neurčitú 
alebo     dobu určitú maximálne do 10 rokov 

b) mestské zastupiteľstvo, ak ide o prenájom strategického majetku:             - hnuteľného majetku v zostatkovej cene od 3.500,- EUR, 
            - nehnuteľného majetku v prípade nájmu na dobu určitú nad 10 rokov. 
2.   Mesto zverejní zámer prenajať svoj majetok  

a) na úradnej tabuli mesta, 
b) na webovom sídle mesta,  
c) v regionálnej tlači. 

3. Pri zámere mesta prenajať majetok formou obchodnej verejnej súťaže alebo dražby musí 
oznámenie mesta o zámere prenájmu v regionálnej tlači obsahovať aspoň: 
a) miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby, 
b) čas a kontaktnú osobu, u ktorej si záujemca môže vyzdvihnúť podmienky obchodnej 

verejnej súťaže alebo dražby. 
 

§ 22 
Obchodná verejná súťaž pri prenájme majetku mesta 1. Prenájom majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční a vykoná 

v zmysle osobitného všeobecne záväzného nariadenia mesta upravujúceho obchodnú 
verejnú súťaž k predaju a prenájmu majetku mesta. 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže mesto uverejní minimálne na 15 dní pred 
uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 
 

§ 23 
Dražba nájomného práva k majetku mesta Prenájom majetku obce dražbou sa vykoná v súlade s osobitným predpisom o dobrovoľných 

dražbách (Zákon SNR č. 527/2002 Z. z. príloha č. 5 vzor).  
 

§ 24 
Postup mesta pri priamom prenájme majetku mesta 1. Schválený zámer priameho prenájmu sa spolu s výzvou na predkladanie cenových ponúk 

zverejní minimálne na 15 dní v informačných médiách podľa § 19 ods. 3 týchto Zásad.  
2. Výzva na predkladanie cenových ponúk na priamy prenájom obsahuje najmä: 

a) jednoznačnú identifikáciu prenajímaného majetku, v prípade nehnuteľnosti 
identifikáciu minimálne v rozsahu údajov zapísaných v katastri nehnuteľností a možné 
využitie nehnuteľnosti podľa územného plánu, resp. stanovenie regulatívov zo strany 
obce, 

b) minimálnu výšku ponuky nájomného stanovenú podľa ceny v mieste obvyklej, 
c) dobu nájmu, 
d) účel nájmu, 
e) podmienky a lehotu na podávanie cenových ponúk, 
f) osobitné podmienky. 

3. Lehota na predkladanie cenových ponúk má uplynúť najskôr 15-tym dňom zverejnenia. 
4. Po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk rozhodne o konečnom nájomcovi 

kompetentný orgán podľa § 19 ods. 1 týchto Zásad na základe návrhu obsahujúceho 
všetky cenové ponuky. 

5. Mesto má právo neprijať žiaden návrh. 
6. Mesto a správca pri veciach zverených do správy, oznámi rozhodnutie navrhovateľom. 
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7. Po schválení prenájmu majetku mesto, resp. správca, ak je majetok v správe, spracuje 
návrh nájomnej zmluvy. 

8. Mesto, resp. správca, má právo uzavrieť nájomnú zmluvu v poradí s ďalším 
navrhovateľom, ak všetci navrhovatelia, ktorí boli vyhodnotení ako lepší, nepristúpili 
v určenej lehote k podpisu nájomnej zmluvy, alebo oznámili, že nemajú záujem o 
uzavretie nájomnej zmluvy. Mesto, resp. správca, má v takomto prípade aj právo 
postupovať podľa odseku 5. tohto paragrafu alebo vyhlásiť nové kolo ponukového 
konania.  

9. Mesto, resp. správca, nemôže prenajať majetok priamym prenájmom tretím osobám 
vymedzeným v § 15 ods. 7 a 8 týchto Zásad. 

10. Mesto nemôže postupom podľa tohto paragrafu prenajať majetok, ktorého 
všeobecná hodnota stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40.000,- EUR.   

§ 25 
Postup mesta pri prenájme majetku mesta v prípade hodnom osobitného zreteľa 1. V zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť uvedená 
konkrétna osoba, ktorá sa má stať nájomcom a dôvod, prečo sa tento nájom považuje za 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

2. Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa je mesto povinné zverejniť 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej 
tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby. 

3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

4. Ako prípad hodný osobitného zreteľa sa obvykle rozumie: 
a) nájom pozemku na dobu dlhšiu ako 10 rokov s výnimkou nájmu pozemku za účelom 

umiestnenia reklamných a iných komerčných zariadení,  
b) nájom pozemku za účelom výstavby komunikácií, chodníkov alebo parkovísk, ktoré 

po vybudovaní zostanú aspoň z polovice verejne prístupné a za účelom uloženia 
inžinierskych sietí,  

§ 26 
Všeobecné ustanovenie o nájomnom 1. Mesto, resp. správca majú povinnosť prenechávať do nájmu nehnuteľnosti najmenej za 

také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na 
dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, s výnimkou ustanovenou 
zákonom č. 138/1991 Zb. alebo týmito Zásadami. Obdobne sa postupuje aj pri nájme 
hnuteľných vecí. 

2. Sadzby obvyklého nájomného nehnuteľností Mesto určuje podľa prílohy č. 1 týchto 
Zásad.  3. Konkrétnu výšku nájomného v súlade s Prílohou č. 1 týchto Zásad určí subjekt, do 
ktorého kompetencie patrí schvaľovanie predmetného nájmu v zmysle § 30 týchto Zásad. 
Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak minimálna výška nájmu pre daný účel nájmu nie je 
v Prílohe č. 1 určená.  

4. Sadzby podľa odseku 3 sa zaokrúhľujú na euro centy nahor. 
5. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na každoročné vydanie novej 

Prílohy č. 1 týchto Zásad, ktorými sa upravia s účinnosťou od 01.01 - príslušného roka 
sadzby obvyklého ročného nájomného.  

6.  Nájomné zmluvy budú upravené dodatkami podľa odseku 5 s účinnosťou vždy od 01.01 - 
príslušného roka.  
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7. Ak ročné nájomné za celý predmet nájmu je dohodnuté vo výške 1,- EUR, tak výška 
nájmu nepodlieha úprave sadzby.  

8. Mesto môže kompenzovať nájomné vo forme tzv. naturálneho plnenia len v tom prípade, 
ak ide o náklady vynaložené na rekonštrukciu a modernizáciu predmetu nájmu v súlade 
s rozhodnutím príslušných orgánov mesta. t. j. vo forme vykonania technického 
zhodnotenia predmetu nájmu. Takto dohodnuté podmienky nájmu však nesmú byť pre 
mesto menej výhodné ako úhrada nájomného v peňažnej forme v zmysle Prílohy č. 1 
týchto Zásad. 

9. Nájom nebytových priestorov nie je zdaňovaný daňou z pridanej hodnoty s výnimkou 
nájmu majetku spravovaného organizáciami založenými alebo zriadenými mestom. 

 
§ 27 

Vylučujúce ustanovenie 1. Mesto nie je povinné postupovať pri prenájme majetku mesta podľa § 18 ods. 6 
a súvisiacich ani prenajať majetok mesta najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na 
tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo 
porovnateľné veci, ak ide o nájom: 
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,-EUR, 
b) nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v 

kalendárnom mesiaci, 
c) výnimočne je možné uzavrieť zmluvu o nájme majetku mesta za 1,- €/rok na dobu 

neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiacov, a to výlučne za podmienok, že tento 
majetok bude slúžiť na verejnoprospešný účel, nájomca bude neziskový subjekt, alebo 
subjekt zriadený alebo založený Mestom. 

d) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

2. O prenájme hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta zostatkovej cene nižšej ako 3.500,- EUR 
rozhoduje primátor mesta vo vzťahu ku konkrétnej osobe a za konkrétnych podmienok. 
 

§ 28 
Podnájom a výpožička 1. V prípade užívania veci z majetku mesta na základe zmluvy o nájme je nájomca 

oprávnený prenechať prenajatý majetok mesta alebo jeho časť inej osobe na určitý čas len 
so súhlasom prenajímateľa. 

2. Úhrada za podnájom podľa ods. 1/ nesmie byť vyššia ako nájomné, ktoré za užívanie 
majetku mesta platí nájomca prenajímateľovi. Mesto môže v odôvodnených prípadoch 
povoliť výnimku z tohto ustanovenia. 

3. V prípade užívania veci z majetku mesta na základe zmluvy o výpožičke môže 
vypožičiavateľ prenechať vec na užívanie inému na určitý čas len so súhlasom mesta a za 
podmienok stanovených mestom. 

4. Poskytnúť súhlas podľa ods. 1 a 3 a udeliť výnimku podľa ods. 2 je oprávnený orgán 
príslušný podľa týchto Zásad na schválenie nájmu.  

 
§ 29 

Nakladanie s nedaňovými pohľadávkami 1. Mesto alebo správca sú povinní pri nakladaní s majetkovými právami starať sa o to, aby 
všetky povinnosti dlžníka, najmä peňažné záväzky boli riadne a včas splnené, prípadne, 
aby sa pohľadávka včas uplatnila na príslušných orgánoch. 

2. Primátor mesta alebo štatutárny zástupca správcu môže dlžníkovi povoliť primerané 
splátky alebo povoliť odklad splátok dlhu dlžníkom písomne uznaného čo do dôvodu a 
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výšky, prípadne priznaného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak 
dlžník bez svojho zavinenia nemôže dlh alebo splátku včas zaplatiť. Splátky sa môžu 
povoliť len ak je súčasne dohodnutá podmienka, že v prípade neuhradenia niektorej 
splátky sa celá pohľadávka stane splatnou, a že v prípade zlepšenia zárobkových a 
majetkových pomerov dlžníka sa dohoda o povolení splátok, resp. o odklade splátok dlhu 
ruší. 

3. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú mesto resp. správca oprávnení dočasne 
upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala 
alebo nezanikla. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, 
je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie. 

4. Primátor mesta a správca môžu trvalo upustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky, ak:  
a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku, 
b) dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch 

dlžníka, 
c) sa pohľadávka premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť, 
d) dlžník zanikol bez právneho nástupcu, 
e) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo 

neúspešné (napríklad stav dlhodobej sociálnej núdze), 
f) ide o pohľadávku nepresahujúcu 100,- EUR a náklady na jej vymáhanie by presiahli 

hodnotu pohľadávky, 
5. Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej 

vymáhanie je trvalo neefektívne, alebo z iného závažného dôvodu, môže primátor mesta 
na žiadosť dlžníka splatnú pohľadávku mesta alebo správcu do 500,- EUR celkom, alebo 
čiastočne odpustiť. Na odpustenie dlhu nad 500,- EUR je potrebný súhlas mestského 
zastupiteľstva. Odpustiť pohľadávku voči tomu istému dlžníkovi je možné iba raz v 
kalendárnom roku. 

6. Odpustiť dlh nie je prípustné, ak vznikol v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou. 
7. Ak dlžníkovi patrí z akéhokoľvek dôvodu pohľadávka voči mestu, resp. správcovi, je 

možné dlh odpustiť až po vykonaní vzájomného započítania pohľadávok. 
 

§ 30 
Nakladanie s daňovými pohľadávkami  1. Konanie vo veci odpustenia daňových nedoplatkov upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

§ 31 
Spoločné ustanovenia 1. Evidencia a inventarizácia majetku mesta sa vykonáva v súlade s osobitnou právnou 

úpravou  (zák. č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 
2. S týmito Zásadami musia byť písomne oboznámení všetci zamestnanci mesta Stará    

Ľubovňa, všetci zamestnanci organizácií mesta Stará Ľubovňa ako aj zamestnanci 
obchodných spoločností založených mestom Stará Ľubovňa, resp. obchodné spoločnosti 
s majetkovou účasťou mesta Stará Ľubovňa. 

3. Primátor mesta môže bližšie konkretizovať ustanovenia týchto zásad vo svojich príkazoch,    
príp. pokynoch. 

4. Primátor mesta je povinný rokovať so zmluvnými stranami vo vzťahu k už existujúcim    
zmluvám tak, aby boli rešpektované zhora uvedené schválené zásady.  

5. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, 
inak sú neplatné. 
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6. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých    
poslancov. 

7. Tieto „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Ľubovňa a majetkom štátu, ktorý 
mesto užíva“  boli schválené  na  rokovaní  Mestského  zastupiteľstva  v Starej  Ľubovni  
č. XII/2016 zo dňa 18.02.2016, uznesením č. 267.  
 

§ 32 
Zrušovacie ustanovenie Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia „Zásady nakladanie s majetkom mesta Stará 

Ľubovňa“  účinné od 01.07.2012, schválené uznesením MsZ mesta Stará Ľubovňa č. XIV bod 
č. 321 zo dňa 21.06.2012, vrátane všetkých ich zmien a doplnkov. 
 
 

§ 33 
Záverečné ustanovenia  

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 18.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      PhDr. Ľuboš Tomko 
primátor mesta Stará Ľubovňa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


