
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce BYSTRIČKA v zmysle  § 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 1 Zákona č 138/1991 Z.b. o majetku 

obcí  v znení neskorších predpisov vydáva  toto 
 

Dodatok č. 1 
K   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU   NARIADENIU 

ZÁSADY  HOSPODÁRENIA  S MAJETKOM  OBCE  BYSTRI ČKA 
 

Na základe novelizácie zákona č.138/1991.Z.z. 
                                                       
                                                           Čl I 
                                                     Predmet  zmeny 
                   
§ 6 sa mení nasledovne : 
Obec  zverejní  svoj  zámer  predať – prenajať  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 presiahne 40 000,- € . 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 6 mesiacov. 

 
§ 7 sa mení nasledovne : 

           1)   Regulácia  nájmov obecného  majetku: 
             Obec je povinná stanoviť najmenej také nájomné, aké je v tom čase a na tom  
             mieste  obvyklé, okrem : 
            a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako  3 500 €  

                  b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať  
                      dní   v kalendárnom mesiaci 

         c) v prípadoch  nájmu majetku obce z dôvodu  hodných osobitného zreteľa, o kto-  
             rých obecné zastupiteľstvo   rozhodne    3/5 väčšinou všetkých poslancov,   
             pričom osobitný zreteľ  musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok takýmto  
             spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 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  

V prípade užívania obecného pozemku bude výsledná min. ročná sadzba za  nájom    
 a)    v intraviláne  nasledovná: 
           A)  fyzická osoba  - nepodnikateľ                        
                 -  na  iné  účely  ako   podnikateľské  účely   -   0,50  €  ( 15,06 Sk )/m²/rok 
                     ( ako napr. parkovanie motorových vozidiel, prívesov a iné ) 
                 -  poľnohospodárske účely                             -    0,03   € ( 1,- Sk)/m²/rok 
                     ( výsadba  zeleniny a ovocia a iné )  

                         B )  právnická osoba  alebo FO – podnikateľ    -     1,66  €  ( 50,01 Sk)/m²/rok 
               b)   v extraviláne nasledovná : 
                          -  fyzická  osoba – nepodnikateľ                     -     0,03  € ( 1,-Sk)/m²/rok  
                          - právnická osoba  alebo FO – podnikateľ      -     0 03  € ( 1,- Sk)/m²/rok 
            



  2)   Rokovanie  o nájme  obecného  majetku  sa  uskutoční ako samostatný bod          
        rokovania  OZ. 

 
 

Čl II 
Záverečné  ustanovenia 

 
 
Tento doplnok č. 1 k VZN  Zásady hospodárenia s majetkom obce Bystrička bol prijatý OZ 
v Bystričke dňa 09.08.2012  UZNESENÍM č. 26/2012 a nadobudol účinnosť  15- tym dňom 
od vyvesenia na úradnej tabuli t.j. 24.8.2012. 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
                                                                                      Zdenka  Maršalová  
                                                                                 –––––––––––––––––––––- 
                                                                                      starostka  obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


