
Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom sa na základe § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uznieslo na  

 
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

č. .1/2022 
 

ktorým určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smolinské 
  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Obec Smolinské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. 
 

2. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch je v zmysle § 13 ods. 5 zákona o obecnom 
zriadení starosta. 
 

3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (ďalej „zásady“) sa vzťahujú na majetok: 
a) určený na výkon samosprávy obce, 
b) zverený do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú obec 

zriadila, 
c) ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu, 
d) ktorý sa využíva na podnikateľskú činnosť obce, 
e) ktorý je v prenájme alebo vo výpožičke. 
 

4. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak 
sú neplatné. 

  
 

§ 2 
Vymedzenie majetku obce 

  
1. Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj 

pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona o majetku obcí 
alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na 
základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou. 
 

2. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 
nezmenšený zachovať.  
 

3. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, 
na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 
 

4. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné 
priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho 



používanie obec neobmedzila. Za jeho používanie možno vyberať miestne dane a poplatky, ak 
to umožňuje osobitný predpis. 
 

5. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre podniky zriadené 
alebo založené obcou alebo inú formu podnikateľskej činnosti. 
 

6. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov 
a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť orgánov obce. Jeho správa a údržba je financovaná 
z rozpočtu obce. 
 

7. Prebytočným je nehnuteľný a hnuteľný majetok obce, ktorý sa nevyužíva trvalo alebo 
prechodne na plnenie úloh obce.  
 

8. Neupotrebiteľným je nehnuteľný a hnuteľný majetok obce, ktorý pre svoje úplné fyzické alebo 
morálne opotrebenie, poškodenie, zastaranie alebo nehospodárnosť prevádzky už nemôže 
slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj stavby, ktoré nemožno 
premiestniť a ktoré je potrebné odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby novej stavby, 
prestavby alebo prístavby existujúcej stavby alebo z rozhodnutia stavebného úradu. 

 
 

§ 3 
Predmet a rozsah úpravy 

  
Tieto zásady upravujú najmä: 
a) nadobúdanie vecí do vlastníctva obce, 
b) nakladanie a hospodárenie s majetkom obce, 
c) postup prenechávania majetku obce do užívania právnickým alebo fyzickým osobám, 
d) správu majetku obce, práva a povinnosti správcov a podmienky odňatia správy majetku 

obce, 
e) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce, 
f) nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi a spôsob výkonu práv 

vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických 
osobách založených obcou alebo v ktorých  má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo 
rozhodujúci vplyv, 

g) evidenciu a inventarizáciu majetku obce, 
h) nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom obce. 

 
 

§ 4 
Subjekty hospodáriace s majetkom obce 

 
1. S majetkom obce hospodária: 

a) orgány obce, 
b) správca, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou podľa 

osobitného predpisu.  
 

2. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a 
jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. 
 

3. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú 
povinné najmä 
a) udržiavať a užívať majetok, 



b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania 

svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, 
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.  

 
 

§ 5 
Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce 

 
1. Obec môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok najmä: 

a) prechodom z majetku Slovenskej republiky v súlade s platnou právnou úpravou, pričom do 
vlastníctva obce prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky aj súvisiace majetkové práva 
a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky, 

b) od právnických a fyzických osôb na základe zmluvy, a to odplatne alebo bezodplatne, 
c) vlastnou podnikateľskou činnosťou - majetkovou účasťou na podnikaní iných právnických 

alebo fyzických osôb alebo peňažnými a nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností, 
d) investorskou činnosťou - výstavbou objektov a budov, 
e) v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými 

osobami, 
f) dedením, darovaním. 
 

2. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným  
zastupiteľstvom. 
 

3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha  
a) nadobúdanie hnuteľných vecí; jednotlivej veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný 

celok v obstarávacej cene nad  2 500,- EUR, 
b) nadobúdanie majetku na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (lízing) 

s obstarávacou cenou nad 2 500,-- EUR, 
c) vklady nehnuteľného majetku do základného imania zakladaných alebo existujúcich 

obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, 
d) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písm. c) v obstarávacej cene nad 2 500,-- 

EUR do základného imania zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností alebo 
iných právnických osôb. 

 
4. V prípadoch neuvedených v bode 2 a 3 tohto článku zásad rozhoduje o nadobúdaní majetku 

starosta obce. 
 

§ 6 
Nakladanie s majetkom obce 

  
1. Pri nakladaní s majetkom môže obec: 

a) previesť majetok do vlastníctva iných právnických alebo fyzických osôb, 
b) zveriť majetok do správy správcovi, 
c) vložiť majetok obce do majetku obchodných spoločností, ktorých je spoločníkom, 
d) prenechať majetok obce na dočasné užívanie, 
e) zriadiť na majetku obce záložné právo, ak to zákon o majetku obcí nevylučuje. 

 
2. Pri nakladaní s majetkom obce majú rozhodovaciu právomoc: 

a) obecné zastupiteľstvo, 
b) starosta obce, 
c) štatutár organizácie zriadenej obcou v rámci výkonu svojich kompetencií.   



3. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
 

4. Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať 
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,  
b) dobrovoľnou dražbou (ďalej len „dražba“), 
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu. 
 

5. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej 
stránke obce a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 4 písm. a) a b) tohto článku 
zásad, musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené 
podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby. 
 

6. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na 
podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Na vyhodnotenie predložených návrhov 
starosta obce vymenuje minimálne trojčlennú komisiu. 
 

7. Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.  
 

8. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň 
zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo 
svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného 
predpisu presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby 
nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri 
priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť 
mesiacov. 
 

9. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je 
v obci 
a) starostom obce, 
b) poslancom obecného zastupiteľstva, 
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo 

založenej obcou, 
d) prednostom obecného úradu, 
e) zamestnancom obce, 
f) hlavným kontrolórom obce, 
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f). 

 
10. Obec 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 odseku 9; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má 
obec obchodný podiel. 
 

11. Ustanovenia odsekov 4 až 10 sa nepoužijú pri prevode majetku obce,  
a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná 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 obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,  
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 2.500,- EUR, 



e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 
musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 
tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby, 

f) pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku 
ako formy investičnej pomoci.  

 
 

§ 7 
Vymedzenie kompetencií pri nakladaní s majetkom obce 

 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, to neplatí, ak je obec povinná 
previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 
obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže, 

c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom, 
d) prevod vlastníctva hnuteľnej veci so zostatkovou hodnotou nad 2.500,- EUR, 
e) nájom a výpožičku nehnuteľnej veci v súlade s § 8 týchto zásad, 
f) nájom a výpožičku hnuteľnej veci so zostatkovou hodnotou nad 2.500,- EUR v súlade 

s článkom 8 týchto zásad, 
g) zriadenie predkupného práva, 
h) zriadenie záložného práva,  
i) zriadenie vecného bremena a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa § 10 týchto 

zásad, 
j) prijatie úveru, 
k) prevzatie záväzkov a pohľadávok, 
l) zverenie majetku v zostatkovej hodnote viac ako 6.000,- EUR do správy správcovi podľa 

článku 9 týchto zásad, 
m) zmenu účelového určenia majetku obce, ktorý obec nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c 

zákona o majetku obcí a ktorý ku dňu prechodu majetku na obec slúžil na výchovno-
vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace 
a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, 

n) vklad majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností, 
prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti podľa § 12 týchto zásad, 

o) združovanie prostriedkov obce, 
p) vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi podľa § 12 týchto zásad, 
q) trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávky v hodnote prevyšujúcej 500,- EUR 

alebo dohodu o splátkach pohľadávky s lehotou splatnosti dlhšou ako 2 roky, 
r) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 2 500,- EUR, 
s) zaradenie nehnuteľných vecí a hnuteľných vecí so zostatkovou hodnotou nad 2.500,- EUR 

medzi prebytočný alebo neupotrebiteľný majetok obce a nakladanie s týmito vecami,  
t) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie 

služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, 

u) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve 
obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na 
základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.  

 
 



2. Starosta obce rozhoduje:  
a) o prevode vlastníckeho práva k hnuteľnej veci so zostatkovou hodnotou do 2 500,- EUR 

vrátane, 
b) o nájme a výpožičke hnuteľnej veci so zostatkovou hodnotou do 2 500,- EUR vrátane, 
c) o zverení majetku v zostatkovej hodnote do 6.000,- EUR vrátane do správy správcovi podľa 

článku 9 týchto zásad, 
d) o dočasnom alebo trvalom upustení od vymáhania a o odpísaní pohľadávky v hodnote do 

500,-  EUR vrátane alebo o dohode o splátkach pohľadávky s lehotou splatnosti maximálne 
2 roky, 

e) o nakladaní s majetkovými právami do 2.500,- EUR vrátane, 
f) o zaradení hnuteľných vecí so zostatkovou hodnotou do 2.500,- EUR vrátane medzi 

prebytočný alebo neupotrebiteľný majetok obce a o nakladaní s týmito vecami,  
g) o nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce v prípadoch, v ktorých podľa týchto 

zásad a platných právnych predpisov nerozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
 

§ 8 
Postup prenechávania majetku obce do nájmu alebo výpožičky 

 
1. Obec a organizácie zriadené obcou sú oprávnené prenechať na dočasnú užívanie hnuteľné 

a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce formou nájmu alebo výpožičky iným právnickým osobám 
alebo fyzickým osobám písomnou zmluvou, ktorá musí obsahovať okrem náležitostí 
stanovených osobitnými predpismi presné určenie prenechávaných vecí, spôsob a dobu ich 
užívania, výšku odplaty za ich užívanie a podmienky odstúpenia od zmluvy. 
 

2. Ak zákon o majetku obcí alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia § 6, odsekov 4 
až 6 a 8 až 10 týchto zásad je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní 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 účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 
okrem 
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 2 500 eur, 
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v 

kalendárnom mesiaci, 
c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 
musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 
tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí 
byť zverejnený počas celej tejto doby, 

d) nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy 
investičnej pomoci.  

 
3. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku zásad rozhoduje o nájme majetku 

obce starosta obce alebo štatutár organizácie zriadenej obcou v rozsahu výkonu svojich 
kompetencií. 
 

4. V prípade prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Za dôvod hodný osobitného zreteľa 
sa považuje najmä: 
a) nájom pozemku do výmery 100 m2, 
b) krátkodobý nájom s tým istým nájomcom, ktorý neprekročí 30 dní v kalendárnom roku, 



c) nájom pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 

d) nájom pozemku, zabezpečujúceho prístup k stavbe vo vlastníctve nájomcu, 
e) nájom pozemku na účely výstavby komunikácií, chodníkov a parkovísk, ktoré po vybudovaní 

ostanú verejne prístupné, 
f) nájom pozemku na účely uloženia inžinierskych sietí, 
g) nájom pozemku pod stavbami slúžiacimi na poskytovanie sociálnych služieb alebo iných 

verejnoprospešných služieb, 
h) pozemky pod stavbami školských, telovýchovných a športových zariadení, 
i) nájom pozemkov na účely zriadenia staveniska, 
j) nájom stavieb alebo častí stavieb a nebytových priestorov na sociálne, vzdelávacie, 

zdravotnícke, kultúrne, športové alebo iné verejnoprospešné účely, 
k) nájom stavieb alebo častí stavieb, vyžadujúcich komplexnú rekonštrukciu. 
 

5. Majetok obce je možné vypožičať len výnimočne, na základe písomnej zmluvy, ak vypožičiavateľ 
aktívne a bezodplatne prispieva k plneniu úloh obce v súlade s verejným záujmom a verejnými 
potrebami. 
 

6. Hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce je možné prenechať na dočasné užívanie inej 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe výlučne na účel, na ktorý je vec určená. 
 

7. Právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú majetok obce, sú oprávnené držať ho, užívať ho a brať 
z neho úžitky a sú povinné nakladať s ním so starostlivosťou riadneho hospodára v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 

 
 

§ 9 
Správa majetku obce 

  
1. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú mu 

obec zverila do správy. Správca vykonáva správu majetku obce bezodplatne. 
 

2. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom 
o majetku obcí, s týmito zásadami a platnými zmluvami. Správca je povinný viesť zverený 
majetok v predpísanej evidencii a je povinný vykonávať odpisy týchto vecí v súlade s platnými 
právnymi predpismi.  
 

3. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca 
nadobúda, je vlastníctvom obce. 
 

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

5. Správca majetku obce nesmie majetok obce prevádzať do vlastníctva iných právnických alebo 
fyzických osôb, tento majetok akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť alebo zriadiť vecné 
bremeno bez súhlasu obecného zastupiteľstva. 
 

6. Správa majetku obce vzniká: 
a) zverením majetku obce do správy správcu, 
b) prevodom správy majetku obce, 
c) nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu. 



7. Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Obec 
môže za podmienok určených v týchto zásadách správcovi zveriť do správy ďalší majetok obce 
alebo odňať správu majetku obce. 
 

8. Zverenie majetku do správy sa vykonáva písomnou zmluvou a písomným protokolom 
o odovzdaní a prevzatí majetku obce. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správy musí 
obsahovať: 
a) určenie veci, ktorá je predmetom zverenia do správy, 
b) zdroj nadobudnutia, 
c) účtovnú hodnotu, 
d) práva a záväzky viažuce sa k veci, 
e) dátum odovzdania veci, 
f) podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho. 
 

9. Obec môže správcovi odňať majetok, ktorý mu bol zverený do správy, ak: 
a) ak si neplní povinnosti uvedené v týchto zásadách, 
b) ak ide o majetok pre správcu prebytočný alebo neupotrebiteľný, 
c) ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre obec. 
 

10. V prípade pochybností, ktorej organizácii patrí právo správy majetku obce, rozhodne na návrh 
dotknutej organizácie obecné zastupiteľstvo. 
 

11. Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje písomnou zmluvou o prevode 
správy.  Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas obce. 

 
 

§ 10 
Zriadenie vecného bremena na majetku obce 

 
1. O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve obce rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 
 

2. Na pozemky vo vlastníctve obce je možné zriadiť najmä: 
a) vecné bremená súvisiace s budovaním a uložením inžinierskych sietí, 
b) vecné bremená aj za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu.  
 

3. Vecné bremená sa zriaďujú spravidla odplatne, za jednorazovú odplatu. Bezodplatne sa zriaďuje 
vecné bremeno výnimočne a v odôvodnených prípadoch. 
 

4. Výška odplaty sa určuje dohodou, pričom výška odplaty musí zohľadňovať náklady vynaložené 
na zriadenie vecného bremena, účel a dobu trvania obmedzenia vlastníckeho práva, skutočnosť, 
či možno zabezpečiť práva iným spôsobom, výhody, ktoré tieto práva prinášajú oprávnenému, 
akú stratu bude mať povinný z toho, že na jeho nehnuteľnosti viazne určité bremeno, aké 
náklady by bolo nutné vynaložiť, aby tu vecné bremeno nebolo, mieru obmedzenia vlastníckeho 
práva a mieru využiteľnosti pozemku. 

  
 

§ 11 
Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce 

  
1. Majetok obce tvoria aj majetkové práva a pohľadávky. 

 



2. Pohľadávka je nevymožiteľná, ak: 
a) vymáhanie od dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohla byť vymáhaná, je 

bezvýsledné, 
b) majetkové pomery dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky, 
c) majetok dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov a 

exekútor rozhodnutím zastaví exekučné konanie, 
d) je jej vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by 

neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky, 
e) výška pohľadávky v úhrne nepresahuje 170,- EUR. 
 

3. V prípade, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, obec môže 
rozhodnúť o trvalom upustení od jej vymáhania a o jej odpísaní. 
 

4. Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku obce celkom 
alebo sčasti odpustiť alebo upustiť od jej vymáhania. Tomu istému dlžníkovi je možné odpustiť 
pohľadávku alebo upustiť od jej vymáhania iba raz v kalendárnom roku. 
 

5. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak: 
a) vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou, 
b) dlžník má majetok, z ktorého nemožno dosiahnuť uspokojenie pohľadávky len z toho 

dôvodu, že ho v čase vymáhania nemožno predať, 
c) obec má voči dlžníkovi ďalšiu pohľadávku. 
 

6. Dlžníkovi obce možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenie a pohľadávky, ak dlžník 
pohľadávku písomne uzná čo do dôvodu a výšky alebo ak je pohľadávka priznaná právoplatným 
rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku obce 
alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti. 
 

7. Vymáhanie daňových pohľadávok sa riadi osobitným predpisom.  
  
 

§ 12 
Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi 

  
1. Emisia cenných papierov a nakladanie s cennými papiermi podlieha schváleniu obecným 

zastupiteľstvom. 
 

2. Nakladanie s majetkovými podielmi na právnických osobách  podlieha schváleniu obecným 
zastupiteľstvom. 
 

3. Výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických 
osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo 
rozhodujúci vplyv sa realizuje s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania 
s majetkom. 
 

4. Predaj cenných papierov a majetkových podielov sa uskutočňuje primerane podľa zákona 
o majetku obcí, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis. 
 

5. Práva obce ako spoločníka v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách vykonáva 
starosta obce. 
 



6. Zástupcovia obce v orgánoch právnických osôb sú povinní svoju činnosť vykonávať 
s prihliadnutím na najlepší záujem obce a o svojom konaní v týchto orgánoch sú povinní 
bezodkladne informovať starostu obce. 
 

7. Základným zásadami účasti obce v spoločnostiach sú: 
a) zásada efektívneho a účelného využitia vkladu obce v spoločnosti, 
b) zásada návratnosti vloženého vkladu, 
c) zásada účelného využitia zisku. 

  
 

§ 13 
Evidencia a inventarizácia majetku 

  
1. Majetok obce sa eviduje a inventarizuje podľa platného zákona o účtovníctve. 

 
2. Výsledky hodnotenia stavu majetku obce v rámci vykonanej inventarizácie sa predkladajú 

obecnému zastupiteľstvu spolu so správou hlavného kontrolóra raz ročne. 
 
 

§ 14 
Vyradenie majetku obce a likvidácia škôd na majetku obce 

  
1. Pre potreby vyraďovania majetku obce a likvidácie škôd na majetku obce starosta obce 

vymenuje škodovú a vyraďovaciu komisiu. 
 

2. Škodová a vyraďovacia komisia pripravuje stanovisko k podnetom na vyradenie prebytočného 
alebo neupotrebiteľného majetku obce. 
 

3. Každý návrh na vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku obce musí byť riadne 
odôvodnený, pričom v návrhu musí byť uvedený popis vyraďovaného majetku, jeho 
obstarávacia a zostatková hodnota a spôsob ďalšieho nakladania s takýmto majetkom 
(likvidácia, predaj a pod.) 
 

4. Škodová a vyraďovacia komisia v prípade škodovej udalosti na majetku obce posudzuje mieru 
zavinenia a možnosť vymáhania náhrady škody od tretích osôb. 

 
  

§ 15 
Záverečné ustanovenia 

  
1. Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 

25.04.2022 uznesením č. 3/4/2022. 
 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.05.2022. 
 

3. Týmto VZN sa ruší VZN č.5/2008 z 15.03.2008  
  
 
V Smolinskom, dňa 25.04.2022. 
  

     Vladimír Smolinský 
          starosta obce  



Návrh VZN-vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolinské dňa: 18.03.2022 
Návrh VZN-zvesený z úradnej tabule  obce Smolinské dňa:  21.04.2022    
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Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 03.04.2022 
VZN-schválené OZ obce Smolinské dňa:25.04.2022 
VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Smolinské dňa:26.04.2022 
VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa:26.04.2022 
 
 


