Obec Streda nad Bodrogom
podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
„Zásady hospodárenia s majetkom obce Streda nad Bodrogom.“

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce Streda nad Bodrogom (ďalej len zásady)
upravujú hospodárenie s majetkom vo vlastníctve obce Streda nad Bodrogom.
2. Tieto zásady upravujú najmä:

3.
4.
5.

6.
7.

a) obsahové vymedzenie pojmov majetku obce,
b) hospodárenie s majetkom obce,
c) nadobúdanie majetku do vlastníctva obce,
d) prevod majetku obce do vlastníctva iných subjektov,
e) prenechávanie majetku obce do nájmu,
f) nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi,
g) kompetencie pri hospodárení s majetkom obce,
h) hospodárenie s majetkom obce v správe organizácií zriadených obcou,
i) nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce.
Svoj majetok obec využíva na plnenie úloh obce, ako aj za účelom podnikania.
Štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce je starosta obce.
S majetkom obce sú oprávnení nakladať a hospodáriť:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce,
c) zamestnanci obce,
d) organizácie zriadené obcou.
Iné subjekty sú oprávnené nakladať a hospodáriť s majetkom obce len v rozsahu, ktorý
vyplýva z osobitných rozhodnutí alebo nariadení oprávnených orgánov.
Maximálna hodnota hotovosti v pokladni obce môže byť 1 000,- eur.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Majetkom obce sú nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve obce (ďalej len obec)
vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv, ktoré sú vo
vlastníctve obce podľa zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom
z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitného predpisu, alebo
vlastnou činnosťou.
2. Majetok obce tvoria najmä:
a) hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré prešli z majetku Slovenskej republiky do
vlastníctva obce na základe zákona o majetku obcí,
b) hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré prešli do vlastníctva obce na základe zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a VÚC
c) veci, ktoré obec nadobudla v rámci kúpy, darovania, zámeny a obvyklého
hospodárenia v rámci svojej činnosti pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe ďalších právnych predpisov,
d) majetkové práva vrátane pohľadávok a záväzkov,
e) finančné prostriedky a cenné papiere,
f) obchodné podiely v obchodných spoločnostiach, v ktorých má obec majetkovú
účasť,
g) iné majetkové práva,
3. Majetok môže byť v spoluvlastníctve obce a inej obce alebo inej právnickej osoby,
resp. fyzickej osoby.
4. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na výkon samosprávy obce a na vlastnú
podnikateľskú činnosť.
5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (miestne komunikácie a ostatné verejné
priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce. Správa a údržba
tohto majetku je vykonávaná a financovaná z rozpočtu obce.
Článok 3
Hospodárenie s majetkom obce
1. Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu
majetku, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa
osobitného predpisu.
2. Obec a organizácie obce, ako aj subjekty s majetkovou účasťou obce, ktoré hospodária s
majetkom obce, sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a nakladať
s ním v súlade so zákonom o majetku obcí, týmito zásadami a ostatnými súvisiacimi
platnými právnymi predpismi.
3. Sú najmä povinné tento majetok:
a) užívať a udržiavať,
b) chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

4.

c) používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, vrátane včasného
uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov v konaní pred
príslušnými orgánmi,
d) viesť ho v účtovníctve a v predpísanej evidencii podľa osobitných predpisov
e) vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov,
nariadení starostu obce a zákona o účtovníctve.
Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa §§ 2b a 2c
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na výchovno-vzdelávací proces v oblasti
vzdelávania a výchovy a činnosti s ním súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a
zdravotnej starostlivosti.
Povinnosť podľa predchádzajúceho odseku tohto článku skončí na základe rozhodnutia
obecného zastupiteľstva podľa § 7a ods. 2 zákona o majetku obcí.
Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo
svojho majetku založiť obchodnú spoločnosť.
Všetky právne úkony spojené s hospodárením s majetkom obce musia mať písomnú
formu, inak sú neplatné.
Fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa majetok prenecháva do nájmu, podnájmu,
výpožičky alebo sa prevádza do vlastníctva, musí mať ku dňu podpísania zmluvy
uhradené všetky záväzky voči obci.

5.
6.
7.
8.

Článok 4
Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce.
1. Obec môže nadobúdať nehnuteľný alebo hnuteľný majetok v zmysle platných
právnych predpisov a to:
a) zmluvou (kúpna, darovacia, zámenná zmluva ...),
b) dedením,
c) vlastnou podnikateľskou činnosťou a investorskou činnosťou,
d) prevodom z majetku štátu zo zákona podľa osobitných predpisov.
e) rozhodnutím súdu
f) inou právnou formou
2. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľných vecí podlieha vždy schváleniu obecným
zastupiteľstvom.
3. Obec a organizácie zriadené obcou môžu nadobúdať hnuteľný majetok a finančné dary
bezodplatne – darovaním a dedením.
4. Prijatie hnuteľného majetku a finančného daru pre obec schvaľuje starosta obce
podpisom darovacej zmluvy.
5. Obec nadobúda majetok podnikateľskou činnosťou najmä v prípadoch:
a) majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb,
b) vkladmi (peňažnými aj majetkovými) do obchodných spoločností v súlade
s Obchodným zákonníkom.
6. Obec nadobúda majetok aj investorskou činnosťou a to najmä v týchto prípadoch:
a) stavbou, rekonštrukciou, modernizáciou, technickým zhodnotením objektov
a budov,
b) v súlade so zmluvou o združení prostriedkov s inými, právnickými alebo
fyzickými osobami.
7. Zmluvné prevody nehnuteľných vecí do vlastníctva obce vždy podliehajú schváleniu
obecným zastupiteľstvom.

Článok 5
Prevody majetku obce do vlastníctva iných subjektov
1. Obec môže vykonať prevod svojho majetku v zmysle ustanovení § 9a zákona
o majetku obcí:
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 prepisu.
2. O spôsobe prevodu majetku rozhoduje uznesením vždy obecné zastupiteľstvo.
3. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na:
a) svojej úradnej tabuli,
b) internetovej stránke obce,
c) v regionálnej tlači
4. Obchodná verejná súťaž pri prevode a prenájme majetku obce
4.1. Obec Streda nad Bodrogom pri prevode majetku využije obchodnú verejnú súťaž
ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného prepisu (Vyhláška
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku ďalej len
vyhláška M S SR) presiahne 40 000 €.
4.2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred
uzávierkou podávania návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
4.3. Starosta obce na stanovenie podmienok verejnej súťaže a na otváranie a
vyhodnotenie súťažných návrhov určí komisiu, ktorá je najmenej 5 členná
pričom minimálne traja členovia musia byť poslanci obecného zastupiteľstva.
Predsedom tejto komisie je predseda komisie pre správu obecného majetku alebo
predseda finančnej komisie.
4.4. Výsledok súťaže bude predložený na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva s odporučením víťaza, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne
uznesením.
4.5. O vyhlásení obchodnej verejnej súťaže môže rozhodnúť obecné zastupiteľstvo
svojim uznesením aj v prípade, že všeobecná hodnota majetku stanovená podľa
osobitného predpisu nepresiahne sumu 40 000 €.
4.6. V prípade, ak sa do verejnej obchodnej súťaže neprihlási žiadny záujemca,
verejná obchodná súťaž bude prebiehať opakovane bez určenia minimálnej ceny
podľa vyhlášky a víťazom sa stane ponuka s najvyššou cenou.
5. Dražba majetku obce
Prevod majetku obce dražbou sa vykonáva podľa zákona č. 527/2002 Z.z.
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.323/1992 Z.z. o notároch a notárskej
činnosti.
6. Priamy predaj majetku obce
6.1. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní
a zároveň zverejní lehotu a miesto na doručenie cenových ponúk záujemcov.
6.2. Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom prevodu formou priameho predaja musí byť

jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou, a to
minimálne v rozsahu údajov zapísaných v katastri nehnuteľností.
6.3. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná
hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu ( Vyhláška Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.) presiahne sumu 40 000 EUR.. Stanovenie
všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia
prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
6.4. 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)
6.5. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú
osobu, ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného
orgánu je osoba uvedená v odseku 6.4. Uvedené neplatí, ak ide o právnickú osobu,
ktorej zakladateľom je obec, alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
7. Ustanovenia ods. 4. až 6. tohto VZN sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to:
a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa zákona 182/1993 Z.z.o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov alebo ktorým sa realizuje právo na
prevod podľa zákona 182/1993 Z.z.,
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 3500,-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.
Článok 6
Prenechanie majetku obce do nájmu
1. Ak zákon o majetku obcí alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia
odsekov 1 až 4 a 6 až 7 čl. 5 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 3 500,eur,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 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, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto
doby.
Článok 7
Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi
1. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách,
dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa Článku 5 ods. 1 až 7
tohto VZN, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.

Článok 8
Ďalšie ustanovenia
1. Po schválení prevodu (nájmu) nehnuteľného majetku obecným zastupiteľstvom je
kupujúci (nájomca) povinný uzatvoriť s obcou zmluvu najneskôr do 30 dní od
schválenia tohto prevodu (nájmu) obecným zastupiteľstvom.
2. Ak kupujúci (nájomca) v termíne uvedenom v ods. 1. tohto článku Zásad neuzatvorí
zmluvu o prevode (nájme) majetku, zruší obecné zastupiteľstvo uznesenie, ktorým bol
prevod majetku schválený.
3. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, môže sa domáhať neplatnosti právneho
úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu
osobu, ak prevod majetku obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej
súťaže, dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa
osobitného predpisu, okrem prípadov, keď zákon o majetku obcí iný spôsob prevodu
pripúšťa.
4. Žalobu podľa odseku 3. tohto článku je možné podať na súde do jedného roka odo dňa
prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.
Článok 9
Kompetencie pri hospodárení s majetkom obce
1.

Pri hospodárení s majetkom obce má rozhodovaciu právomoc:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
c) riaditeľ organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec.

2.

3.

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) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu 1 000,- eur,
e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 1 000,- eur,
f) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných
spoločností,
g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na
poskytovanie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov,
h) nájom nehnuteľného majetku na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov,
i) nadobúdanie hnuteľného majetku do vlastníctva obce bez ohľadu na hodnotu
nadobúdaného majetku,
j) vstup obce do obchodných spoločností, zánik účasti obce v spoločnosti,
k) zástupcov obce do orgánov právnických osôb a združení v ktorých má obec majetkovú
účasť,
l) výšku základného imania (peňažného alebo nepeňažného vkladu),
m)nadobudnutie obchodného podielu a prevod obchodného podielu obce,
n) emisiu komunálnych dlhopisov,
o) nákup a predaj akcií,
p) združovanie prostriedkov a účasť v združeniach,
q) dohodu o majetkovoprávnom usporiadaní medzi obcami,
r) zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového združenia
s) prevzatie záväzkov a pohľadávok
t) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky (okrem daňových pohľadávok, ktorých
odpustenie je upravené v osobitnom zákone č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov),
u) prijatí úveru alebo pôžičky v súlade s podmienkami, ktoré sú ustanovené v zákone
o rozpočtových pravidlách,
Starosta obce schvaľuje:
a) prevody vlastníctva hnuteľných vecí, ktorých zostatková hodnota je nižšia ako 330,eur,
b) nájom a výpožičky hnuteľného a nehnuteľného majetku na dobu kratšiu ako 6
mesiacov,

4.

Riaditeľ (vedúci) organizácie zriadenej obcou má právomoc:
a) prenajímať do jeho správy zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok iným fyzickým
alebo právnickým osobám s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce, pokiaľ
doba trvania nájmu nie je dlhšia ako 6 mesiacov.

Článok 10
Hospodárenie s majetkom obce v správe organizácií zriadených obcou.
1. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností organizácií zriadených obcou (ďalej
len správca) k tej časti majetku obce, ktorú mu obec zverila do správy alebo ktorú správca
nadobudol vlastnou činnosťou do majetku obce. Rozumie sa ňou oprávnenie majetok obce
držať, užívať, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí
a v súlade s týmito zásadami. Do správy obec dáva len majetok, ktorý správca potrebuje na
plnenie svojich úloh. Obdobne prechádzajú na správcu aj súvisiace majetkové práva
a záväzky.
2. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca
nadobúda, je vlastníctvom obce. 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.
3. Obec zveruje svoj majetok správcovi po schválení v obecnom zastupiteľstve.
4. O odovzdaní majetku do správy sa spíše protokol, ktorý podpíše starosta obce a riaditeľ
(vedúci) správcu.
5. Protokol o odovzdaní majetku do správy musí obsahovať:
a) určenie odovzdávaného hmotného majetku a jeho hodnotu podľa údajov z účtovnej
evidencie, vrátane jeho príslušenstva,
b) určenie odovzdávaného nehmotného majetku (práva a záväzky súvisiace
s odovzdávaným majetkom),
c) termín, ku ktorému sa správa majetku odovzdáva.
6. Pod správou majetku sa rozumie oprávnenie majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať
s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a týmito Zásadami. Správca je povinný majetok
zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Nesmie viazať na majetok obce iné povinnosti (vecné
bremená, záložné a predkupné práva a pod. ).
7. Správca je povinný najmä:
a) chrániť majetok pred poškodením, zničením , stratou alebo zneužitím,
b) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
c) viesť majetok v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
d) zabezpečiť poistenie majetku; po škodovej udalosti je správca povinný bezodkladne
informovať obec o vzniknutej škode a o priebehu a likvidácii škodovej udalosti na
majetku obce.
8. Správca spravujúci majetok obce môže tento majetok prenechať po súhlase obecného
zastupiteľstva zmluvou o nájme iným fyzickým alebo právnickým osobám. Zmluva musí
obsahovať určenie majetku, spôsob a čas užívania, výšku odplaty za užívanie, vrátane
možnosti pripočítať aktuálnu výšku inflácie, podmienky odstúpenia od zmluvy, právo
prenajímateľa a povinnosť nájomcu uzatvoriť dodatok k zmluve, prípadne novú zmluvu
v prípade legislatívnych zmien alebo novelizácie „Zásad“. Stavebné úpravy na predmete
nájmu alebo výpožičky môže nájomca realizovať len po predchádzajúcom písomnom
súhlase obce a v súlade so stavebným zákonom.
9. Majetok, ktorý nie je v správe žiadneho správcu, spravuje obec prostredníctvom
organizačnej zložky obecného úradu.

Článok 11
Odňatie majetku
1. Obec môže odňať majetok organizáciám, ktorým bol majetok obce zverený do správy za
týchto podmienok
a) ak užívajú majetok v rozpore s platnými právnymi predpismi a týmito
Zásadami,
b) ak ide o majetok pre tieto organizácie prebytočný a neupotrebiteľný,
c) ak dôjde k zlúčeniu, zrušeniu alebo iným organizačným zmenám u týchto
organizácií.
2. O odňatí majetku rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Článok 12
Nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce
1. Majetok obce tvoria i majetkové práva a záväzky vyplývajúce z:
a) dohody o majetkovoprávnom usporiadaní medzi obcami,
b) prijatia úveru alebo pôžičky, v súlade s podmienkami, ktoré sú ustanovené v
zákone o rozpočtových pravidlách,
c) poskytnutia úveru alebo pôžičky,
d) odpísania nevymožiteľnej pohľadávky (okrem daňových pohľadávok, ktorých
odpustenie je upravené v osobitnom zákone č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov),
e) založenia majetku obce,
f) zriadenia vecného bremena na nehnuteľnostiach obce,
2. Ak boli povolené splátky na úhradu pohľadávky alebo bol povolený odklad zaplatenia
dlhu, obec je oprávnená požadovať úroky, alebo poplatok z omeškania. O povoľovaní
splátok a odklade platenia rozhoduje do výšky dlhu 1 000,- eur starosta obce, nad
sumu 1 000,- eur, obecné zastupiteľstvo.
3. Obec je oprávnená upustiť od vymáhania pohľadávky ak:
a) dlžník zomrel a pohľadávka nebola v rámci dedičského konania uspokojená,
b) ani po vyčerpaní všetkých možností, daných platnou právnou úpravou,
sa
nepodarí uspokojiť časť pohľadávky vo výške najmenej 25% jej hodnoty
a lehota od zahájenia vymáhania je dlhšia ako 7 rokov,
c) náklady spojené s vymáhaním pohľadávky by mohli byť vyššie ako vymáhaná
hodnota,
d) zo závažných sociálnych dôvodov,
e) v prípade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok
majetku, alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka,
pri zániku povinného bez právneho nástupcu
f) v iných odôvodnených prípadoch.
4. O trvalom upustení vymáhania pohľadávok obce rozhodne obecné zastupiteľstvo na
návrh starostu obce.
5. Obec môže previesť pohľadávku za primeranú odplatu na inú osobu.

.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Prípady, ktoré nie sú riešené týmto VZN sa riadia príslušnými ustanoveniami platných
právnych predpisov.
2. Kontrolu hospodárenia s majetkom obce vykonáva v zmysle §18 a nasl. Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór
obce.
3. Toto VZN obce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom 15. riadnom zasadnutí
uznesením č. 91/2012 zo dňa 21.06.2012
4. Toto VZN obce nadobúda účinnosť dňom 09.07.2012
5. Schválením tohto VZN sa rušia doterajšie Zásady hospodárenia s majetkom obce Streda
nad Bodrogom, ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/2007 zo
dňa 12.7.2007

V Strede nad Bodrogom dňa 25.06.2012

Ing. František Gecse
starosta obce

