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ZÁSADY 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sabinov 
 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 250 zo dňa 27.10.2021  

na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“)  

 (ďalej aj len „Zásady“)  

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Pôsobnosť Zásad 

1) Tieto Zásady sa vzťahujú na nakladanie s majetkom, ktorý je vo vlastníctve Mesta Sabinov 

(ďalej len „mesto“), ako aj s majetkom, ktorý je v spoluvlastníctve mesta a iného subjektu (ďalej 

len “majetok mesta”). 

2) Tieto Zásady sa nevzťahujú na nakladanie s majetkom mesta, na ktoré sa nevzťahuje zákon o 

majetku obcí podľa § 1 ods. 3 tohto zákona. 

3) Tieto Zásady upravujú: 

- vymedzenie kompetencií orgánov mesta pri nakladaní s majetkom mesta (článok 3), 

- nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta (článok 4 - 5), 

- prevod vlastníctva majetku mesta (článok 6 -7), 

- postup prenechávania majetku mesta do nájmu alebo do výpožičky (článok 9),  

- zriaďovanie vecných bremien na nehnuteľnom majetku mesta (článok 10), 

- správu majetku mesta (článok 11), 

- podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách 

(článok 12), 

- nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami mesta (článok 13), 

- nakladanie s cennými papiermi mesta (článok 14), 

- nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom  mesta (článok 15).  

 



 

2 
 

 

4) Tieto Zásady sú záväzné pre mesto, jeho orgány a zamestnancov a pre právnické osoby zriadené 

alebo založené mestom, ktoré nakladajú s majetkom mesta. 

5) Účelom týchto Zásad je upraviť pravidlá hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a 

vymedzenie kompetencií orgánov mesta pre konkrétne podmienky mesta Sabinov. 

 

Článok 2 

Vymedzenie majetku mesta a hospodárenie s ním 

 

1) Pod pojmom majetok sa na účely týchto Zásad v zmysle osobitného predpisu1 rozumie najmä: 

a) nehnuteľný majetok - nehnuteľné veci, byty a nebytové priestory,  

b) hnuteľný majetok - hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov v hotovosti a cenných 

papierov,  

c) ostatný majetok - pohľadávky a iné majetkové práva mesta vrátane finančných prostriedkov 

na účtoch mesta, obchodných podielov mesta v obchodných spoločnostiach a práv 

vyplývajúcich z nájomných zmlúv a vecných bremien. 

 

2) S majetkom mesta sú oprávnení hospodáriť: 

a) mesto prostredníctvom orgánov mesta – primátora mesta a mestského zastupiteľstva, 

ktorých kompetencie sú vymedzené v článku 3 týchto Zásad, 

b) správcovia majetku mesta, t. j. príspevkové a rozpočtové organizácie vrátane škôl 

a školských zariadení s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto podľa 

osobitného predpisu2 (ďalej len „príspevkové a rozpočtové organizácie“) a ktorým bol 

majetok mesta zverený do správy podľa článku 11 týchto Zásad (ďalej len „správca“), 

c) iné subjekty v rozsahu stanovenom týmito Zásadami alebo uzatvorenými zmluvnými 

vzťahmi, ktoré nesmú byť v rozpore s týmito Zásadami. 

 

3) Mesto, resp. správca sú povinní hospodáriť s majetkom mesta v súlade s týmito Zásadami,             

v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Majetok mesta 

sa má zveľaďovať, zhodnocovať, chrániť a zásadne nezmenšený zachovať. Za týmto účelom sú 

mesto, resp. správca povinní 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 evidencii a v účtovníctve podľa osobitného predpisu.3 

 

4) Majetok mesta možno použiť na výkon samosprávy, pre verejné účely a na podnikateľskú 

činnosť. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a verejné 

                                                           
1 § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

3 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom užívať, ak mesto jeho 

užívanie neobmedzilo. Za jeho užívanie možno vyberať miestne dane a poplatky v zmysle 

osobitných predpisov.4 

 

5) Na údržbu, zveľaďovanie, zhodnocovanie a rozmnožovanie majetku mesta možno zorganizovať 

verejnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v zmysle osobitných predpisov.5 

 

6) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak 

sú neplatné. 

 

Článok 3 

Vymedzenie kompetencií orgánov mesta pri nakladaní s majetkom mesta 

1) Mestské zastupiteľstvo v Sabinove (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) rozhoduje 

o najdôležitejších úkonoch týkajúcich sa majetku mesta  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) 

zákona o obecnom zriadení, teda o: 

a) nadobúdaní majetku do vlastníctva mesta v zmysle článku 5, bodov 1 a 3 týchto Zásad, 

b) prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v zmysle článku 6, bodu 1 písm. a) týchto 

Zásad, 

c) prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku mesta v zmysle článku 6, bodu 1 písm. b) týchto 

Zásad,  

d) prenechaní majetku mesta do odplatného užívania (nájmu) fyzickým a právnickým osobám 

v zmysle článku 9, bodu 4 písm. a) týchto Zásad, 

e) prenechaní hnuteľného majetku mesta do bezodplatného užívania (výpožičky) fyzickým 

a právnickým osobám v zmysle článku 9 bodu 9, druhá veta týchto Zásad,  

f) zriadení vecného bremena na majetku mesta v prípadoch uvedených v článku 10 bode 1         

písm. b) týchto Zásad,   

g) vklade nehnuteľného a iného majetku mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich 

obchodných spoločností alebo právnických osôb v zmysle osobitných predpisov6 a v zmysle 

článku 12 bodu 2 týchto Zásad, 

h) rozhodnutiach jediného akcionára alebo spoločníka obchodných spoločností so 100 % 

majetkovou účasťou mesta v prípadoch špecifikovaných v článku 12, bode 3 týchto Zásad,  

                                                           
4 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov. 

5 Napr. zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

6 § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 písm. f) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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i) trvalom upustení od vymáhania pohľadávok s menovitou hodnotou istiny vyššou ako 1 000 EUR 

v zmysle článku 13, bodu 3 týchto Zásad, 

j) emisii komunálnych dlhopisov v zmysle článku 14, bodu 2 týchto Zásad, 

k) uzavretí koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnej zmluvy na 

poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu7 (ďalej len „koncesná zmluva“), a to 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

l)  prijatí úveru alebo pôžičky,  

m) zámere realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve 

mesta prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na 

základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.8  

Úkony nakladania s majetkom mesta, o ktorých podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

(najmä podľa zákona o obecnom zriadení a zákona o majetku obcí), Štatútu mesta Sabinov alebo 

týchto Zásad rozhoduje mestské zastupiteľstvo, a ktoré by urobil len primátor mesta bez 

predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom, by nevyvolali právne následky a mesto 

by nezaväzovali.  

 

2) Primátor mesta rozhoduje o: 

a) nadobúdaní majetku do vlastníctva mesta v zmysle článku 5, bodov 2 a 3 týchto Zásad, 

b) prevodoch vlastníctva majetku mesta v zmysle článku 6, bodu 2 týchto Zásad,  

c) prenechaní majetku mesta do odplatného užívania (nájmu) fyzickým a právnickým osobám 

v zmysle článku 9, bodu 4 písm. b) týchto Zásad, 

d) prenechaní hnuteľného majetku mesta do bezodplatného užívania (výpožičky) fyzickým 

a právnickým osobám v zmysle článku 9, bodu 9, tretia veta týchto Zásad,  

e) zriadení vecného bremena na majetku mesta v prípadoch uvedených v článku 10, bode 1         

písm. a) týchto Zásad,   

f) záležitostiach obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta v zmysle článku 12, 

bodu 4 týchto Zásad, a to rozhodnutím jediného akcionára alebo spoločníka vykonávajúc 

pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, 

g) trvalom upustení od vymáhania pohľadávok v prípadoch podľa článku 13, bodu 2 týchto Zásad 

a pohľadávok s menovitou hodnotou istiny nižšou ako 1 000 EUR v zmysle článku 13, bodu 3 

týchto Zásad, 

                                                           
7 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

8 § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/2006-25
https://www.epi.sk/zz/2014-321#f4255901
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h) zverení majetku mesta s všeobecnou hodnotou od 0 EUR do správy správcovi - príspevkovej 

alebo rozpočtovej organizácii, 

i) nakladaní s finančnými prostriedkami mesta v rozsahu vyplývajúcom primátorovi mesta zo 

schváleného rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok alebo z pravidiel hospodárenia mesta v 

rozpočtovom provizóriu, o zmenách rozpočtu v rozsahu schválenom mestským zastupiteľstvom, 

j) v ostatných veciach nakladania s majetkom mesta, v ktorých nie je všeobecne záväznými 

právnymi predpismi (najmä zákonom o obecnom zriadení a zákonom o majetku obcí), Štatútom 

mesta Sabinov alebo týmito Zásadami výslovne zverená rozhodovacia právomoc mestskému 

zastupiteľstvu, 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Nadobúdanie majetku mesta 

Článok 4 

Spôsoby nadobúdania majetku do vlastníctva mesta 

Mesto môže nadobúdať majetok týmito spôsobmi: 

a) od právnických a fyzických osôb zmluvou, a to odplatne alebo bezodplatne (kúpa, 

zámena, darovanie), vrátane zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (leasing), 

b) dedením zo závetu, 

c) vlastnou podnikateľskou činnosťou,  

d) investičnou činnosťou: 

 stavbou budov a iných stavebných objektov, 

 v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo 

fyzickými osobami,  

e) prevodom majetku zo štátu, resp. štátnych organizácií v súlade s platnou právnou úpravou, 

f) vydržaním, 

g) rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu, 

h) exekúciou, 

i) na základe zákona.  

 

 

Článok 5 

Rozdelenie kompetencií orgánov mesta pri nadobúdaní majetku do vlastníctva mesta 

 

1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o nadobúdaní: 

- nehnuteľného majetku v zmysle článku 2, bodu 1 písm. a) v akejkoľvek obstarávacej hodnote, 

- hnuteľného majetku v zmysle článku 2, bodu 1 písm. b) a ostatného majetku v zmysle článku 2, 

bodu 1 písm. c) týchto Zásad (ak v týchto Zásadách nie je uvedené inak) v obstarávacej hodnote 

vyššej ako 16 600 EUR, spôsobmi uvedenými v článku 4 písm. a) – e).  
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2) Primátor mesta rozhoduje o nadobúdaní hnuteľného majetku v zmysle článku 2, bodu 1          

písm. b) a ostatného majetku v zmysle článku 2, bodu 1 písm. c) týchto Zásad (ak v týchto Zásadách 

nie je uvedené inak) v obstarávacej hodnote nižšej ako 16 600 EUR, spôsobmi uvedenými v článku 

4 písm. a) – e). 

 

3) U právnických osôb zriadených mestom rozhoduje mestské zastupiteľstvo o nadobúdaní: 

- nehnuteľného majetku v zmysle článku 2, bodu 1 písm. a) v akejkoľvek obstarávacej hodnote, 

- hnuteľného majetku v zmysle článku 2, bodu 1 písm. b) a ostatného majetku v zmysle článku 2, 

bodu 1 písm. c) týchto Zásad (ak v týchto Zásadách nie je uvedené inak) v obstarávacej hodnote 

vyššej ako 16 600 EUR, spôsobmi uvedenými v článku 4 písm. a) – e).   

Primátor mesta rozhoduje o nadobúdaní hnuteľného majetku v zmysle článku 2, bodu 1 písm. b) 

a ostatného majetku v zmysle článku 2, bodu 1 písm. c) týchto Zásad v obstarávacej hodnote od 

5 000 EUR vrátane do hodnoty nižšej ako 16 600 EUR, spôsobmi uvedenými v článku 4 písm. a) 

– e), pri obstarávacej hodnote nižšej ako 5 000 EUR, rozhoduje štatutárny orgán tejto právnickej 

osoby. 

 

4) V prípade hnuteľného majetku na účely zistenia obstarávacej hodnoty sa posudzuje hodnota 

jednotlivej samostatnej veci alebo súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok. 

 

TRETIA ČASŤ 

Prevod vlastníctva majetku mesta 

Článok 6 

Rozdelenie kompetencií orgánov mesta pri prevode majetku mesta 

 

1) Mestské zastupiteľstvo v prípade predaja majetku mesta schvaľuje: 

a) u nehnuteľného majetku: 

- pri priamom predaji spôsob prevodu na jednom zasadnutí a samotný prevod vlastníctva po 

splnení zákonných podmienok na ďalšom zasadnutí, 

- pri obchodnej verejnej súťaži spôsob prevodu a podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

- pri dobrovoľnej dražbe spôsob prevodu, 

- pri prevode z dôvodu hodného osobitného zreteľa spôsob prevodu spolu so samotným 

prevodom vrátane dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienky ich predchádzajúceho 

zverejnenia primátorom podľa článku 7, bodu 9 Zásad, a to jedným uznesením na jednom 

zasadnutí, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,  

b) u hnuteľného majetku: 

- prevody vlastníctva hnuteľného majetku, a to jednotlivej veci alebo súboru vecí tvoriacich 

funkčný celok, v hodnote nad 5 000 EUR vrátane. 

 

2) Primátor mesta rozhoduje v ostatných veciach týkajúcich sa prevodu majetku mesta, ktoré nie 

sú v zmysle bodu 1 tohto článku zverené do kompetencie mestského zastupiteľstva.  

 

3) O prevode vlastníctva hnuteľného majetku, a to jednotlivej veci alebo súboru vecí tvoriacich 

funkčný celok v hodnote nižšej ako 5 000 EUR, ktoré sú v správe právnickej osoby zriadenej 
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mestom ako správcu majetku mesta, rozhoduje štatutárny orgán správcu po predchádzajúcom 

súhlase primátora mesta. 

 

Článok 7 

Spôsoby prevodu vlastníctva majetku mesta 

1)  Ak zákon o majetku obcí a tieto Zásady neustanovujú inak, prevody hnuteľného i nehnuteľného 

majetku mesta sa musia vykonať spôsobmi: 

a) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu9, ak všeobecná hodnota majetku nepresiahne 40 000 EUR, 

pričom pri stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa vždy vychádza zo znaleckého 

posudku zadaného mestom, pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak.   

b) na základe obchodnej verejnej súťaže podľa osobitného predpisu10, 

c) dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu11. 

 

2) Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné. 

 

3) Pri prevode majetku mesta spôsobom priameho predaja mesto z vlastného podnetu alebo na 

základe žiadostí tretích osôb predkladá zámer prevodu majetku mesta spôsobom priameho predaja 

na schválenie mestskému zastupiteľstvu.  

Po schválení zámeru a spôsobu prevodu mesto zabezpečí na svojej úradnej tabuli, internetovej 

stránke mesta a v regionálnej tlači najmenej na 15 dní zverejnenie zámeru prevodu majetku 

spôsobom priameho predaja, ktorý bude obsahovať aj: 

-  jednoznačnú identifikáciu predmetu prevodu, 

-  minimálnu kúpnu cenu, ktorou je všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom, 

ktorý v deň schválenia prevodu nesmie byť starší ako šesť mesiacov,  

-  spôsob a lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. 

Po uplynutí tejto lehoty ponuky vyhodnotí primátorom zriadená komisia a najvhodnejšiu ponuku 

z pohľadu kúpnej ceny ako jediného kritéria predloží v súlade s týmito Zásadami na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu. Navrhovateľ, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku, nemá právny 

nárok na schválenie prevodu vlastníctva majetku obce v jeho prospech. 

Uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení prevodu vlastníctva priamym predajom musí 

obsahovať podstatné náležitosti konkrétneho zmluvného typu podľa osobitných predpisov12, najmä 

však: 

                                                           
9 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

v znení neskorších predpisov. 

10 § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11 Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  

12 Napr. zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/2004-492
https://www.epi.sk/zz/1991-513#f2013024
https://www.epi.sk/zz/2002-527
https://www.epi.sk/zz/1991-513#f2013024
https://www.epi.sk/zz/1991-513#f2013024
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- pri nehnuteľnej veci jej identifikáciu v rozsahu:  

parcelné číslo pozemku alebo súpisné číslo stavby a parcelné číslo ňou zastavaného pozemku 

evidované v súbore popisných informácií registra „C“ alebo registra „E“ druh a výmera pozemku, 

katastrálne územie, číslo listu vlastníctva;  číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo poschodia, 

číslo vchodu, veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a na zastavanom, prípadne aj priľahlom pozemku, súpisné číslo stavby a parcelné číslo 

zastavaného pozemku; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i 

podiel vyjadrený zlomkom k celku; 

- pri hnuteľnej veci (prípadne ostatnom majetku) jej označenie identifikačnými údajmi, ktoré z nej 

nespochybniteľným spôsobom robia nezameniteľný predmet prevodu s inou vecou; 

- označenie nadobúdateľa nezameniteľným spôsobom v súlade s osobitným predpisom13;  

- presnú výšku konečnej ceny predmetu prevodu; 

- uvedenie spôsobu prevodu majetku mesta. 

 

4) Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá 

je: 

a) primátorom, 

b) poslancom mestského zastupiteľstva,  

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo 

založenej mestom, 

d) prednostom Mestského úradu v Sabinove, 

e) zamestnancom mesta, 

f) hlavným kontrolórom mesta, 

g) blízkou osobou14 osôb uvedených v písmenách a) až f) tohto bodu. 

 

5) Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, 

ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu, členom riadiaceho orgánu, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba 

uvedená v bode 4 tohto článku. To neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto 

alebo v ktorej má mesto obchodný podiel. 

 

6) Pri prevode majetku mesta spôsobom obchodnej verejnej súťaže mesto postupuje podľa 

ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, podľa týchto Zásad a 

podľa schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Mesto z vlastného podnetu alebo na 

základe žiadostí tretích osôb predkladá zámer prevodu majetku mesta spôsobom obchodnej 

verejnej súťaže na schválenie kompetentnému orgánu mesta v zmysle článku 6, bodu 1 alebo 2 –    

t. j. mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta. Po schválení zámeru a spôsobu prevodu 

majetku mesta vrátane podmienok obchodnej verejnej súťaže mesto zabezpečí jeho zverejnenie na 

                                                           
13 § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

14 § 116 zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/1964-40#f1351299
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svojej úradnej tabuli, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači minimálne na 15 dní pred 

uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Oznámenie v regionálnej tlači 

musí obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže musia obsahovať aj: 

 

- jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu predmetu prevodu - náležitosti uvedené v bode 3 

tohto článku, 

- stanovenie minimálnej kúpnej ceny, ktorou je všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým 

posudkom, ktorý v deň schválenia prevodu nesmie byť starší ako šesť mesiacov, 

- určenie lehoty splatnosti kúpnej ceny, 

- určenie lehoty, miesta a spôsobu predkladania návrhov na uzavretie zmluvy záujemcov (ďalej len 

„návrh“),  

- povinnosť navrhovateľa predložiť návrh zmluvy na formulári/vzore, ktorý bude tvoriť prílohu 

podmienok verejnej obchodnej súťaže, vrátane stanovenia počtu vlastnoručne podpísaných 

rovnopisov takýchto návrhov, ktoré má navrhovateľ predložiť, 

- povinnosť navrhovateľa predložiť vyhlásenie, že nemá akékoľvek finančné záväzky po lehote 

splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči mestu alebo voči ním zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, čo je mesto oprávnené si overiť, 

- právo navrhovateľa odvolať predložený návrh do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov,  

- kritériá pre výber najvhodnejšieho návrhu a ich váha pri hodnotení, 

- určenie lehoty a spôsobu pre oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom, 

- povinnosť kupujúceho znášať náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k majetku mesta 

(náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu, správny poplatok za 

návrh na začatie konania o povolení vkladu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností), 

- právo vyhlasovateľa nevybrať ani jeden z návrhov na uzavretie zmluvy, 

- ďalšie podmienky, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo. 

 

Mesto umožní záujemcom po dohode počas plynutia lehoty na predkladanie návrhov obhliadku 

majetku mesta, ktorý je predmetom súťaže, vrátane náhľadu do všetkej relevantnej dostupnej 

dokumentácie, napríklad revíznych správ, projektovej dokumentácie, viažucej sa k predmetnému 

majetku. 

Primátor na vyhodnotenie predložených návrhov ustanoví komisiu (ďalej len „súťažná komisia”), 

pričom jedného z členov komisie, ktorý je zamestnancom mesta, určí za zapisovateľa komisie 

(ďalej len „zapisovateľ“). Zapisovateľ zodpovedá za organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie činnosti komisie. Do termínu otvárania obálok súťažnou komisiou je zapisovateľ 

povinný obálky v poradí, v akom boli doručené, uschovať a nakladať s nimi tak, aby nemohlo dôjsť 

k ich otvoreniu alebo prípadne inému možnému zneužitiu. Súťažná komisia si spomedzi seba volí 

predsedu. 

Člen súťažnej komisie nesmie byť navrhovateľom v súťaži, v rámci ktorej pôsobí ako člen súťažnej 

komisie, ani blízkou osobou k navrhovateľovi v zmysle osobitného predpisu.15  

                                                           
15 § 116 zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/1964-40#f1351299
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Zasadnutie súťažnej komisie je neverejné. Počas časti zasadnutia súťažnej komisie venovanej 

otváraniu obálok s návrhmi môžu byť prítomní navrhovatelia alebo ich písomne splnomocnení 

zástupcovia, ak o to mesto vopred požiadali. Všetci členovia komisie, zapisovateľ a prizvaní 

odborníci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti o navrhovateľoch a o obsahu hodnotených návrhov, 

voči tretím osobám. 

Obálky otvára, v poradí v akom boli doručené a označené, určený člen súťažnej komisie. Po 

otvorení obálok predseda súťažnej komisie zistí podstatný obsah doručeného návrhu. 

Súťažná komisia je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. Súťažná komisia prijíma rozhodnutia hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak 

za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov súťažnej komisie. 

Súťažná komisia vyhodnotí návrhy podľa kritérií určených na posudzovanie návrhov, o čom  

zapisovateľ vyhotoví zápisnicu, ktorá musí obsahovať tieto údaje: 

- označenie predmetu súťaže, 

- celkový počet doručených návrhov, označenie navrhovateľov a stručný obsah návrhov, 

- označenie návrhov vyradených zo súťaže z dôvodu nesplnenia súťažných podmienok vrátane 

odôvodnenia, 

- záver súťažnej komisie - výber najvhodnejšieho návrhu a odmietnutie ostatných návrhov alebo 

odmietnutie všetkých súťažných návrhov s relevantným odôvodnením, 

- dátum a podpis členov súťažnej komisie. 

Najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy, resp. odporúčanie  odmietnuť všetky predložené návrhy, spolu 

so zápisnicou predloží zapisovateľ na schválenie primátorovi. Okamihom prijatia najvhodnejšieho 

návrhu alebo odmietnutia všetkých návrhov primátorom sa súťaž považuje za ukončenú. 

Obec oznámi výsledky súťaže navrhovateľom v termíne a spôsobom určeným v súťažných 

podmienkach.  

 

V prípade neúspešnosti vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ak nie je do súťaže doručený žiadny 

návrh alebo ani jeden nespĺňa podmienky súťaže), je primátor mesta oprávnený lehotu na 

predkladanie návrhov predĺžiť, a to aj opakovane.  

 

 

7) Pri prevode majetku mesta spôsobom dobrovoľnej dražby mesto postupuje podľa 

osobitného predpisu.16 Prevod vlastníckeho práva k majetku obce je účinný okamihom príklepu 

licitátora. Primátor je povinný informovať mestské zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí o 

výsledkoch dobrovoľnej dražby. 

 

8) Ustanovenia bodov 1 až 7 tohto článku sa nepoužijú pri prevode majetku mesta u tzv. 

zákonných výnimiek podľa § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí, a to:  

                                                           
16 Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/2002-527
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a) nehnuteľného majetku, ktorý je mesto povinné previesť alebo ktorým sa realizuje právo na 

prednostný prevod podľa osobitného predpisu17,  

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 

c) spoluvlastníckeho podielu na majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo18,  

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 EUR, 

e) pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku 

ako formy investičnej pomoci19. 

V prípadoch, keď o týchto prevodoch majetku mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo (písm. 

a) – c)  a písm. e) tohto bodu), takéto uznesenie musí obsahovať náležitosti uvedené v bode 

3 tohto článku a špecifikáciu zákonnej výnimky, ktorá sa v konkrétnom prípade uplatňuje. 

 

9) Ustanovenia bodov 1 až 7 tohto článku sa tiež nepoužijú pri prevode majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí, kedy mesto 

prostredníctvom primátora z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti tretích osôb zabezpečí 

zverejnenie zámeru previesť majetok týmto spôsobom spolu s výslovným zdôvodnením, v čom 

spočíva dôvod hodný osobitného zreteľa, a to 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. Uznesenie mestského zastupiteľstva musí 

obsahovať náležitosti uvedené v bode 3 tohto článku a riadne a zrozumiteľné zdôvodnenie, v čom 

spočíva dôvod hodný osobitného zreteľa. Pri zámennej zmluve je potrebné nezameniteľným 

spôsobom označiť aj predmet zámeny za majetok obce a výslovne uviesť, či sa zámena uskutočňuje 

s finančným vyrovnaním v presne určenej výške alebo bez ďalšieho finančného vyrovnania. 

Osoba, v prospech ktorej znel zverejnený zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, nemá právny nárok na schválenie tohto prevodu mestským zastupiteľstvom. 

10) Pri všetkých spôsoboch prevodu vlastníckeho práva znáša náklady spojené s prevodom 

vlastníckeho práva k majetku mesta (t. j. náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, 

geometrického plánu, správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práv k 

nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností) kupujúci. Návrh na vklad vlastníckeho práva 

v prospech kupujúceho môže byť podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej 

ceny a nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva.  

11) Pri všetkých spôsoboch prevodu vlastníckeho práva k majetku mesta je mesto povinné konať 

v súlade s platnými právnymi predpismi o štátnej pomoci.20   

                                                           
17 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov. 

18 Napríklad § 140 zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

19 § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

20 Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/1993-182
https://www.epi.sk/zz/1964-40#f1351477
https://www.epi.sk/zz/2018-112#f4845443
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12) Fyzická a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku mesta alebo jeho užívateľom len vtedy, ak 

je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.21 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Hospodárenie s majetkom mesta 

Čl. 8 

 Spôsoby využitia majetku mesta 

Mesto vykonáva úkony súvisiace s hospodárením so svojím majetkom, a to najmä nasledovnými 

spôsobmi: 

 využíva majetok pre vlastnú činnosť a pre verejné účely v rámci plnenia úloh mesta,  

 prenecháva majetok do dočasného užívania fyzickým a právnickým osobám spravidla za 

odplatu v zmysle čl. 9 týchto Zásad, 

 zriaďuje na nehnuteľnom majetku vecné bremená v zmysle čl. 10 týchto Zásad, 

 zveruje majetok do správy svojim rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zmysle 

čl. 11, bodov 1 - 12 týchto Zásad, 

 zveruje majetok určený na výchovno-vzdelávacie účely (ďalej len „školský majetok“) 

školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s právnou 

subjektivitou v zmysle článku 11, bodu 13 týchto Zásad, 

 zakladá obchodné spoločnosti alebo iné právnické osoby a vkladá do nich svoj majetok za 

podmienok stanovených v zmysle čl. 12 týchto Zásad,  

 hospodári a nakladá s pohľadávkami a inými majetkovými právami mesta v zmysle čl. 13 

týchto Zásad, 

 nakladá s cennými papiermi v zmysle čl. 14 týchto Zásad, 

 nakladá s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom  mesta v súlade s článkom 15 týchto 

Zásad. 

 

 

Čl. 9 

Prenechanie majetku mesta do dočasného užívania fyzickým a právnickým osobám 

1) Mesto môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, prenechať zmluvou za 

odplatu na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe (ďalej len „nájom majetku 

mesta“).  

2) Prenechávanie majetku mesta do nájmu sa uskutoční 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 (tzv. trhové nájomné určené cenníkom schváleným mestským 

                                                           
21 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

https://www.epi.sk/zz/2016-315
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zastupiteľstvom), pričom mesto primerane použije postupy v zmysle ustanovenia článku 7 týchto 

Zásad vychádzajúc zo všeobecnej hodnoty majetku, s odchýlkami uvedenými v tomto článku.  

3) Ustanovenie bodu 2 tohto článku mesto v zmysle osobitného predpisu22 nie je povinné uplatniť 

v prípadoch: 

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 (tzv. krátkodobý nájom), 

c) pri nájmoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov; mesto prostredníctvom 

primátora v takom prípade zabezpečí zverejnenie zámeru prenajať majetok týmto spôsobom spolu 

s výslovným zdôvodnením, v čom spočíva dôvod hodný osobitného zreteľa, a to najmenej 15 dní 

pred schvaľovaním prenájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby; uznesenie 

mestského zastupiteľstva musí okrem náležitostí uvedených v článku 8 bode 3 týchto Zásad, výšky 

nájomného a doby nájmu obsahovať aj riadne a zrozumiteľné zdôvodnenie, v čom spočíva dôvod 

hodný osobitného zreteľa; osoba, v prospech ktorej znel zverejnený zámer prenájmu majetku mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nemá právny nárok na schválenie tohto prenájmu mestským 

zastupiteľstvom, 

 

d) nájmu nehnuteľného majetku mesta  registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej 

pomoci.23 

4) Rozdelenie kompetencií orgánov mesta pri nájme majetku mesta: 

a) V prípade majetku mesta, ktorý je v správe mesta alebo právnickej osoby zriadenej mestom 

ako správcu v zmysle článku 11 týchto Zásad, rozhoduje mestské zastupiteľstvo v 

prípadoch: 

- prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta na dobu určitú, dlhšiu ako 5 rokov,  

a to tak, že schvaľuje: 

- pri priamom prenájme spôsob prenájmu na jednom zasadnutí a samotný prenájom 

vlastníctva po splnení zákonných podmienok na ďalšom zasadnutí, 

- pri obchodnej verejnej súťaži spôsob prenájmu spolu s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže, 

- pri prenájme z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ktoré schvaľuje vždy mestské 

zastupiteľstvo bez ohľadu na dĺžku doby nájmu) spôsob prenájmu spolu so samotným 

prenájmom vrátane dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienky ich predchádzajúceho 

zverejnenia primátorom podľa bodu 3 písm. c) tohto článku, a to to jedným uznesením na 

jednom zasadnutí, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

V uznesení mestského zastupiteľstva musí byť okrem primeranej aplikácie článku 7, bodu 3 

týchto Zásad upravená aj suma nájomného a doba nájmu. Mestské zastupiteľstvo vo vyššie 

uvedených prípadoch rozhoduje aj o zmene podstatných náležitostí nájomného vzťahu alebo 

                                                           
22 § 9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

23 § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

https://www.epi.sk/zz/2018-112#f4845443
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o ukončení nájomného vzťahu, okrem prípadov, kedy je potrebné jednostranne ukončiť 

nájomný vzťah z dôvodu porušovania povinností zo strany nájomcu alebo hrozby vzniku 

škody na majetku mesta. 

 

b) Primátor mesta rozhoduje v ostatných veciach týkajúcich sa prenájmu majetku mesta, ktoré 

nie sú v zmysle písm. a) tohto bodu zverené do kompetencie mestského zastupiteľstva, 

vrátane krátkodobého nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom 

neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci (ďalej len „krátkodobý nájom“). 

 

c) Vo veciach prenájmu majetku mesta v správe právnickej osoby zriadenej mestom ako správcu 

v zmysle článku 11 týchto Zásad, ktoré nie sú v zmysle písm. a) tohto bodu zverené 

do kompetencie mestského zastupiteľstva, vrátane krátkodobého nájmu majetku mesta, 

rozhoduje štatutárny orgán tejto právnickej osoby po predchádzajúcom písomnom 

súhlase primátora mesta.  

5) V prípade nájmu na dobu určitú nie je možné tento nájom predĺžiť (dodatkom alebo novou 

nájomnou zmluvou) bez realizácie postupov uvedených v článku 7 v zmysle článku 9, bodu 1 

týchto Zásad a bez dodržania rozdelenia kompetencií v zmysle článku 9, bode 4 týchto Zásad.   

6) Ak nájomná zmluva zakotví právo nájomcu prenechať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, 

musí byť toto právo podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom mesta a  dodržaním 

podmienok určených v tomto súhlase. 

7) Ak nájomná zmluva umožňuje nájomcovi investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky 

a vykonať na predmete nájmu zmeny,  musí byť toto právo podmienené predchádzajúcim 

písomným súhlasom mesta a dodržaním podmienok určených v tomto súhlase. Nájomná zmluva 

v takom prípade musí obsahovať aj záväzok nájomcu nepožadovať od mesta pri skončení nájmu 

úhradu takto vynaložených nákladov ani úhradu protihodnoty toho, o čo sa v dôsledku vykonaných 

zmien zvýšila hodnota predmetu nájmu. 

8) Nájomná zmluva musí zakotvovať právo mesta ako prenajímateľa jednostranne zvýšiť nájomné 

za predmet nájmu, a to: 

- raz ročne o hodnotu ročnej miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien vyhlásenej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok (právo úpravy sa neuplatňuje pri 

deflácii), 

- v prípade zmeny cenových predpisov prenajímateľa. 

9) Mesto môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, prenechať zmluvou 

bezodplatne na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe (ďalej len „výpožička 

majetku mesta“), a to len vo výnimočných prípadoch a výlučne na sociálne, charitatívne alebo 

verejnoprospešné účely a najdlhšie na dobu 1 roka. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o výpožičke 

majetku mesta v  hodnote vyššej ako 10 000 EUR.  V ostatných prípadoch rozhoduje primátor 

mesta. 
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Čl. 10 

Zriadenie vecného bremena na majetku mesta 

1) Mesto môže na nehnuteľný majetok vo svojom vlastníctve zriadiť v prospech inej osoby: 

a) vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí (napr. podzemné vedenia verejných rozvodov vody, 

kanalizácie, tepla, plynu, elektriny, verejného osvetlenia, telekomunikačných a informačných sietí, 

šachty k rozvodom, prípojky k stavebným objektom a skrinky pre uloženie technológií), ktorých 

schvaľovanie od hodnoty náhrady za vecné bremeno 0 EUR je v kompetencii primátora mesta,  

 

b) iné vecné bremená (napr. vecné bremeno práva prechodu pešo, prejazdu vozidlom, práva stavby 

na cudzom pozemku a pod.),  ktorých schvaľovanie od hodnoty náhrady za vecné bremeno 0 EUR 

je v kompetencii mestského zastupiteľstva.  

 

2) Vecné bremeno sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, a to spravidla 

odplatne za jednorazovú náhradu, ktorej výška sa stanoví znaleckým posudkom spravidla zadaným 

mestom. 

 

3) Podmienkou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena je predloženie geometrického 

plánu. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá mesto až po uhradení 

náhrady za vecné bremeno a nákladov spojených so zriadením vecného bremena (t. j. náklady 

spojené s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu, správny poplatok za návrh na 

začatie konania o povolení vkladu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností), ktoré je 

povinný znášať oprávnený z vecného bremena, okrem prípadov, ak osobitný zákon stanovuje inak. 

 

4) Ustanovenie bodu 3 tohto článku sa primerane vzťahuje aj na postup pri vecných bremenách 

vzniknutých priamo zo zákona.  

 

5) Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj v prípadoch zrušenia vecného bremena. 

 

Čl. 11 

Zverenie majetku mesta do správy 

1) Mesto môže zveriť svoj majetok alebo jeho časť do správy správcovi - príspevkovým alebo 

rozpočtovým organizáciám vrátane škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, ktoré 

zriadilo podľa osobitného predpisu24, na plnenie ich úloh. Zverenie majetku mesta s všeobecnou 

hodnotou od 0 EUR do správy správcovi je v zmysle ustanovenia článku 3, bodu 2 písm. i) Zásad 

v kompetencii primátora mesta. 

 

2) Správa majetku mesta vzniká: 

 

a) zverením majetku do správy správcu za nasledovných podmienok:  

- zverenie do správy sa uskutoční na základe písomnej zmluvy o zverení majetku mesta do 

správy, resp. pri zriadení správcu určením rozsahu zvereného majetku v zriaďovacej listine, 

                                                           
24 § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 
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- zverenie majetku mesta do správy je zásadne bezodplatné a je v rozhodovacej kompetencii 

primátora mesta; 

 

b) prevodom alebo zámenou správy majetku mesta medzi správcami za nasledovných 

podmienok:  

- prevod alebo zámena správy sa uskutoční na základe zmluvy o prevode správy majetku mesta 

alebo zmluvy o zámene správy majetku mesta uzatvorenej medzi správcami majetku mesta, 

- zmluva o prevode správy a zmluva o zámene správy musí mať písomnú formu, inak je 

neplatná, a musí obsahovať najmä tieto údaje : 

- predmet správy, 

- účel využitia zvereného majetku, 

- deň účinnosti prevodu/zámeny,  

- hodnotu zvereného majetku vedenú v účtovníctve podľa osobitného predpisu25, 

- práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom a prechádzajúce spolu s ním, 

- práva a povinnosti zmluvných strán,  

- spôsob ukončenia správy,      

- neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prevode správy majetku mesta, resp. zmluvy o zámene 

správy majetku mesta je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, ktorý musí obsahovať 

súpis odovzdávaného a preberaného majetku a popis jeho stavu ku dňu odovzdania 

a prevzatia, 

- na platnosť zmluvy o prevode správy majetku mesta a zmluvy o zámene správy majetku mesta 

je potrebný súhlas mesta v kompetencii primátora mesta; 

 

c) nadobudnutím majetku do vlastníctva mesta vlastnou činnosťou správcu (správca nemôže 

nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva, majetok, ktorý správca nadobúda, je 

vlastníctvom mesta). 

 

3) Majetok mesta môže byť v spoločnej správe viacerých správcov len v prípade, ak povaha 

majetku umožňuje technicky vyjadriť mieru ich podielu na správe. Spoločná správa je podielová. 

Podiel vyjadruje mieru, akou sa správcovia podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich 

zo spoločnej správy majetku mesta. 

4) V prípade zámeru mesta odpredať majetok zverený do správy v záujme jeho lepšieho využitia 

je mesto povinné predbežne o tomto zámere informovať správcu tohto majetku a po schválení 

predaja majetku mestským zastupiteľstvom bude správa odňatá v zmysle bodu 12 tohto článku. 

5) Agendu správy mestského majetku, ktorý nebol zverený do správy alebo prenechaný do užívania 

žiadnej inej právnickej osobe, vykonávajú príslušné organizačné útvary MsÚ, prípadne Mestská 

polícia v Sabinove alebo materské školy zriadené mestom bez právnej subjektivity. 

 

Práva a povinnosti správcu 

6) 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. Správca je povinný 

a oprávnený majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci svojho predmetu činnosti, brať 

z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä 

                                                           
25 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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zákonom o majetku obcí) a týmito Zásadami. Je tiež povinný udržiavať ho v riadnom stave, dbať, 

aby nedošlo k jeho poškodeniu, zmenšeniu, strate alebo zneužitiu, využívať všetky právne 

prostriedky na jeho ochranu, viesť ho v účtovníctve a inventarizovať podľa osobitného predpisu26. 

Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta a vo veciach, ktoré sa 

týkajú ním spravovaného majetku mesta, koná v mene mesta aj pred súdmi a inými orgánmi. 

7) Správca nesmie na majetok, ktorý má zverený do správy, zriadiť záložné právo alebo vecné 

bremeno alebo akokoľvek inak zaťažiť či obmedziť vlastnícke právo mesta k tomuto majetku 

v rozpore s týmito Zásadami.  

8) Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, 

je vlastníctvom mesta. Pri nadobúdaní a prevode majetku je správca povinný riadiť sa 

ustanoveniami článkov 4, 5, 6 a 7 týchto Zásad.  

9)  Pri majetku mesta, ktorý už správcovi trvale neslúži na plnenie úloh v rámci predmetu jeho 

činnosti, teda je prebytočný v zmysle článku 15 ods. 1, alebo pri majetku neupotrebiteľnom 

v zmysle článku 15, ods. 2, ak nedôjde k prevodu alebo k zámene správy, je správca povinný 

postupovať v zmysle článku 15 týchto Zásad a osobitných interných predpisov mesta. Majetok, 

ktorý správca dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, môže prenechať do užívania tretím 

osobám za podmienky dodržania ustanovení článku 9 týchto Zásad. 

10) Správca, ktorý vykonáva právo správy alebo hospodárenie s pohľadávkami a majetkovými 

právami súvisiacimi so zvereným majetkom, je povinný tieto pohľadávky riadne včas uplatniť 

a efektívne a účinne vymáhať, vrátane úrokov z omeškania, poplatkov z omeškania, zmluvných 

pokút, ak sú dohodnuté či iných sankcií, na ktoré existuje právny nárok. Nesplnenie tejto povinnosti 

sa považuje za závažné porušenie povinností správcu pri nakladaní s majetkom mesta. Pri 

nakladaní s pohľadávkami je správca povinný riadiť sa ustanoveniami článku 13 týchto Zásad. 

11) Správca zabezpečí poistenie majetku mesta zvereného mu do správy.  

12) Okrem prípadu dohody oboch strán alebo zlúčenia, splynutia, zrušenia alebo iných 

organizačných zmien u správcu v súvislosti so spravovaným majetkom, môže mesto 

prostredníctvom primátora mesta jednostranne odňať majetok správcovi aj v týchto prípadoch: 

a) ak spravujú majetok mesta v rozpore s týmito Zásadami alebo v rozpore so zmluvou, resp. 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) ak ide o majetok pre správcu prebytočný a neupotrebiteľný alebo ak je to v záujme 

lepšieho využitia tohto majetku v rámci verejného záujmu pre mesto. 

 

13) Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na správu školského majetku zvereného školám 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s právnou subjektivitou. Základnou 

funkciou školského majetku je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. Používanie tohto 

majetku na iné účely je možné len v prípade, ak je to v záujme jeho efektívnejšieho využitia 

a v súlade s týmito Zásadami. V prípade prenechania do užívania dočasne nevyužívaného 

školského majetku tretím osobám v súlade s ustanoveniami článku 9 týchto Zásad, sa zmluva 

uzatvára na dobu určitú (spravidla jedného školského roka) alebo na dobu neurčitú s možnosťou 

výpovede bez udania dôvodu a jednomesačnou výpovednou dobou. 

 

                                                           
26 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 12 

Podmienky majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach a iných právnických 

osobách  

1)  Mesto môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a 

tiež zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby v zmysle osobitých 

predpisov.27 

 

2) Rozhodovanie o vklade do základného imania zakladanej alebo existujúcej obchodnej 

spoločnosti alebo o majetkovej účasti mesta v zakladanej alebo existujúcej právnickej osobe je 

v zmysle osobitných predpisov28 a článku 3, bodu 1 písm. g) týchto Zásad v kompetencii 

mestského zastupiteľstva. 

 

3) Mesto ako spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti zastupuje 

primátor alebo ním splnomocnená osoba. V prípade spoločností so 100 %  majetkovou účasťou 

mesta vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia mesto ako jediný spoločník, resp. jediný 

akcionár zastúpený primátorom mesta, pričom v nasledovných prípadoch rozhoduje primátor po 

predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom:  

a) zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti prijatím záväzku mesta na 

nový vklad, 

b) zrušenie spoločnosti alebo zrušenie majetkovej účasti mesta v spoločnosti, vrátane 

prevodu obchodného podielu mesta, 

c) voľba a odvolanie členov štatutárnych a kontrolných orgánov spoločnosti 

zastupujúcich mesto, 

d) nadobudnutie a predaj nehnuteľného majetku; nadobudnutie a predaj hnuteľného 

majetku v  hodnote nad 16 600 EUR.  

 

4)   Do pôsobnosti valného zhromaždenia,  v ktorom rozhoduje primátor samostatne, patrí: 

a) nadobudnutie a predaj hnuteľného majetku v  hodnote od 5000 EUR do 16 600 EUR 

vrátane,  

b) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo zakladateľské dokumenty 

spoločnosti zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti a nie sú v zmysle 

bodu 3 tohto článku podmienené predchádzajúcim schválením mestským 

zastupiteľstvom. 

 

5)    Štatutárny orgán obchodnej spoločnosti so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta je oprávnený 

rozhodovať o nadobúdaní a predaji hnuteľného majetku spoločnosti v  hodnote nižšej ako         

5 000 EUR.  

                                                           
27 Napr. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

28 § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 písm. f) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 13 

Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta 

(1)  Majetok mesta tvoria aj pohľadávky a iné majetkové práva mesta, ktorých správu vykonáva 

mesto prostredníctvom  organizačných útvarov mestského úradu alebo správcov majetku mesta, ak 

tieto vznikli v súvislosti s majetkom mesta zvereným im do správy. Mesto alebo správca sú pri 

správe pohľadávok a iných majetkových práv mesta povinní uplatňovať všetky práva vrátane práva 

vymáhať pohľadávky a majetkové práva vrátane príslušenstva (napr. úrokov z omeškania, 

poplatku z omeškania, zmluvných pokút a iných zákonom stanovených či zmluvne dohodnutých 

sankcií) riadne a včas. 

(2) Mesto môže trvale upustiť od vymáhania nevymožiteľnej pohľadávky alebo jej časti, a to:  

- pohľadávky, ktorej právny dôvod alebo výšku nie je možné preukázať, 

- pohľadávky, ktorá je premlčaná, ak dlžník vzniesol námietku premlčania, 

- pohľadávky, ktorej vymáhanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov je 

preukázateľne neúspešné (ďalej len „nevymožiteľná pohľadávka“). Rozhodnutie o trvalom 

upustení od vymáhania nevymožiteľnej pohľadávky bez ohľadu na výšku jej menovitej 

hodnoty a jej následnom odpísaní z evidencie je v kompetencii primátora mesta, resp. 

štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej mestom ako správcu majetku mesta 

u pohľadávky, ktorej vznik pohľadávky súvisí so spravovaným majetkom.  

 

(3) Mesto môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky alebo časti pohľadávky 

z nasledovných dôvodov: 

a) u dlžníka - fyzickej osoby ak by jej vymáhaním bola preukázateľne vážne ohrozená výživa 

dlžníka alebo osôb na jeho výživu odkázaných,  

b) ak je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že by jej vymáhanie bolo neúspešné alebo 

nehospodárne (napr. ak náklady na jej vymoženie zjavne presiahnu jej hodnotu a nemožno 

očakávať priznanie náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia mestu), 

c) ak by jej vymáhanie bolo spojené s osobitnými a neúmernými ťažkosťami, 

a to za splnenia podmienok, že: 

- pohľadávka nevznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou, 

- dlžník nemá pohľadávku voči mestu, s ktorou by pohľadávku mesta bolo možné započítať.  

Odpustiť pohľadávku voči tomuto istému dlžníkovi je možné iba raz.  

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky alebo jej časti z dôvodov podľa 

tohto bodu je v kompetencii: 

-    primátora mesta u pohľadávok s menovitou hodnotou istiny nižšou ako 1 000 EUR (v 

prípade dôvodu uvedeného pod písm. a) tohto bodu na základe odporúčacieho stanoviska 

Komisie MsZ sociálnej a bytovej), 

- mestského zastupiteľstva u pohľadávok s menovitou hodnotou istiny vyššou ako 1 000 

EUR vrátane, 

- štatutárneho orgánu právnických osôb zriadených mestom ako správcov majetku mesta 

u pohľadávok, ktorých vznik súvisí so spravovaným majetkom, s menovitou hodnotou 

istiny vo výške nižšou ako 500 EUR. 

4) Mesto môže dlžníkovi povoliť: 

- platenie dlhu alebo časti dlhu v primeraných splátkach na základe dohody o splátkach,  

- odklad zaplatenia dlhu alebo časti dlhu,  
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ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže záväzok splniť v čase splatnosti a ak by jeho vymáhaním 

bola vážne ohrozená výživa dlžníka alebo osôb na jeho výživu odkázaných za podmienky, že 

dlžník písomne uzná dlh, resp. časť dlhu čo do jeho dôvodu a výšky podľa osobitných predpisov 
29 alebo ak ide o dlh priznaný právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.  

Rozhodnutie o povolení splátok alebo odkladu zaplatenia dlhu alebo časti dlhu z dôvodov 

uvedených v tomto bode je v kompetencii primátora mesta. 

5) Pri postúpení pohľadávok sa na rozhodovanie orgánov mesta použije ustanovenie poslednej 

vety bodu 3 tohto článku. 

6) Ustanovenia osobitných predpisov na úseku ochrany osobných údajov30 a osobitných predpisov 

na úseku štátnej pomoci31 tým nie sú dotknuté. 

7) Nakladanie s pohľadávkami mesta na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitnou právnou 

úpravou.32 V prípade nevymožiteľnosti takýchto pohľadávok v zmysle tretej odrážky bodu 2 tohto 

článku je možné v zmysle tohto ustanovenia trvale upustiť od ich vymáhania a odpísať ich z 

evidencie. 

Čl. 14 

Nakladanie s cennými papiermi 

1) Mesto môže vydávať komunálne dlhopisy ako nástroj finančného krytia plnenia samosprávnych 

úloh mesta alebo jeho investičný nástroj.  

2) O emisii, účele, druhu, nominálnej hodnote a objeme komunálnych dlhopisov rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo. 

3) Podmienky pre vydanie komunálnych dlhopisov a nakladanie s nimi upravujú osobitné 

predpisy. 33 

4) Mesto môže vytvárať vlastné mimorozpočtové peňažné fondy v zmysle osobitného predpisu.34 

O ich vytvorení a použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

                                                           
29 § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 558 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

30 Zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

31 Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov. 

32 Zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov. 

33 Najmä zákon 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 predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 

v znení neskorších predpisov a zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. 

34 § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

21 
 

Čl. 15 

Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom  mesta  

1) Prebytočným je majetok mesta, ktorý mesto a právnické osoby v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti  ako správcovia trvale nepotrebujú a nepoužívajú na plnenie svojich úloh. 

2) Neupotrebiteľným je majetok mesta, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, 

zastaranosť alebo nehospodárnosť už nemôže slúžiť svojmu pôvodnému účelu. 

3) O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku mesta rozhoduje primátor na základe 

odporúčania likvidačnej komisie mesta, ktorej členov vymenúva a odvoláva primátor mesta. 

Rozhodnutie primátora mesta o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku mesta 

je podkladom pre jeho vyradenie a  odúčtovanie z účtovnej evidencie hnuteľného majetku.  

4) Postup pri inventarizácii majetku a záväzkov mesta a podrobnosti činnosti likvidačnej komisie 

a postupu pri vyraďovaní majetku mesta upravujú vnútorné smernice mesta. 

 

5) S  hnuteľným majetkom vyradeným podľa bodu 3 tohto článku možno na základe rozhodnutia 

primátora mesta naložiť nasledovne: 

- možno ho fyzicky zlikvidovať ako druhotnú surovinu alebo ako odpad podľa osobitných 

predpisov, 

- možno ho scudziť podľa pravidiel zákona o majetku obcí a týchto Zásad, ak nie je fyzicky a 

morálne opotrebovaný natoľko, aby nemohol slúžiť pre potreby inej fyzickej alebo právnickej 

osoby. 

Čl. 16 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

1) Tieto Zásady boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 250 zo dňa 

27.10. 2021. Týmto dňom nadobúdajú tieto Zásady účinnosť a zrušujú sa Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Sabinov, účinné odo dňa 01.01.2009.  

2) Úkony a procesy spojené s nakladaním a hospodárením s majetkom mesta, ktoré boli započaté 

podľa právnej úpravy platnej v čase pred nadobudnutím účinnosti týchto Zásad, budú podľa tej 

istej právnej úpravy dokončené aj po nadobudnutí účinnosti týchto Zásad.  

3) S týmito Zásadami musia byť oboznámení všetci zamestnanci mesta, u ktorých plnenie úloh z 

pracovnoprávneho vzťahu súvisí s nakladaním s majetkom mesta podľa týchto Zásad. 


