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DODATOK č. 1 

 

K ZÁSADÁM  HOSPODÁRENIA  A  NAKLADANIA   

S  MAJETKOM OBCE TVRDOŠOVCE  A   MAJETKOM  ŠTÁTU,   

KTORÝ  BOL  ZVERENÝ OBCI  TVRDOŠOVCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               D o d a t o k   č.1   

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, 

ktorý bol zverený obci Tvrdošovce 

 

Štvrtá hlava   

NADOBÚDANIE A PREVODY VLASTNÍCTVA OBCE 

 

§ 6  

Nadobúdanie vecí do  vlastníctva obce   

1.  druhý odsek  sa mení nasledovne: 

Obec postupuje pri obstarávaní majetku – tovarov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

§ 8 

Postup  pri prevodoch podliehajúcich schváleniu obecným zastupiteľstvom 

3. sa mení nasledovne: 

V prípade, že obecné zastupiteľstvo schváli zámer predať vec a spôsob prevodu vlastníctva 

z majetku obce,  požiada starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na 

predmet predaja okrem prípadov predaja podľa  § 9a ods.8 písm. e) prípad hodný osobitného 

zreteľa a tento znalecký posudok predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva spolu 

s návrhom kúpnej zmluvy. 

 

§ 9 

Obchodná verejná súťaž  

bod 2  sa doplňuje o nasledovné: 

- stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu, ktorá sa stanoví na základe 

   vypracovaného znaleckého posudku.  

 

§ 12 

Koncesný majetok 

bod 1 sa mení nasledovne: 

Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a  
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v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve, ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie stavby 

alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v 

prevažnej miere koncesionár. 

 

 

Jedenásta hlava  

§ 19 sa mení nasledovne:   

Nakladanie majetku obce Zámennou  zmluvou 

 Prevod majetku obce Zámennou zmluvou  v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona 

o majetku obce z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa  – spôsob prevodu musí byť  

odsúhlasené obecným zastupiteľstvom,  pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

Uznesenie je potrebné prijať 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje aj zámennú zmluvu. 

 

Doplňuje sa: 

Dvanásta hlava 

§ 20 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

 – obsahuje pôvodné znenie  § 19. 

 

Ostatné časti pôvodného materiálu – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce ostávajú nezmenené a 

platné. 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom 

štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom  

Tvrdošovce dňa 28.03.2019 uznesením číslo  3/28032019 písm. A bod 3. 

 

V Tvrdošovciach, dňa 05.04.2019 

            Ing. Marián Tóth, MBA 

                                                                                                    starosta obce 
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