
DODATOK č. 1 
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE LEHOTA
na základe novelizácie zákona č. 138/1991 Z.z.

§ 4 sa mení nasledovne:

1) Prípustné spôsoby prevodu vlastníctva:
a) na základe obchodnej verejnej súťaže
b) dobrovoľnou dražbou
c)  priamym  predajom  najmenej  za  cenu  vo  výške  všeobecnej  hodnoty  majetku  stanovej  podľa 
súdnoznaleckého posudku
d)  priamym  predajom  -  uplatnenie  výnimky  (§  9a  odst.  8  zákona  č.  138/1991  Z.z.  –  bez 
súdnoznaleckého posudku)

2) Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní na svojej úradnej 
tabuli, na internetovej stránke obce , ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod 
podľa odseku 1) písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať  aspoň miesto, kde sú 
zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
Podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže  obec  uverejní  minimálne  na  15  dní  pred  uzávierkou  na 
podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo 
svojho  majetku  priamym  predajom,  ak  všeobecná  hodnota  majetku  stanovená  podľa  osobitného 
predpisu (súdnoznaleckým posudkom) presiahne 40 000 € ( 1 205 040 Sk). Nehnuteľnosť musí byť 
jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobec-
nej  hodnoty  majetku  obce  pri  priamom  predaji  nesmie  byť v  deň schválenia  prevodu  obecným 
zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

 
3) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto 
     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)

4) 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  bode  1),  to 
neplatí,  ak ide o právnickú osobu, ktorej  zakladateľom je obec alebo v ktorej  má obec obchodný 
podiel.

5) Obec nepoužije pre prevode majetku ustanovenia 1) až 4) v prípade:
a) bytu a pozemku podľa zák. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v  



    znení neskorších predpisov
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
    umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné a predkupné právo
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 €
e) v prípadoch, hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou 
    prítomných poslancov

6) Prevod (predaj – zámena) obecného majetku bude uskutočnený nasledovne:
a)  zámena  pozemkov  sa  bude  realizovať s  prihliadnutím  na  kvalitu  vymieňaných  pozemkov 

(intravilán, extravilán, funkcia resp. členenie podľa ÚP a pod.)
b)  predaj  (stavebného)  pozemku,  ak  všeobecná  hodnota  stanovená  podľa  osobitného   predpisu 

(súdnoznaleckého posudku) je nad 40 000 € (1 205 040 Sk), sa uskutoční len formou obchodnej 
verejnej súťaže alebo dražbou

c) predaj (stavebného) pozemku, ak všeobecná hodnota podľa osobitného predpisu (súdnoznaleckého 
posudku) je nižšia ako 40 000 €, sa uskutoční buď priamym predajom alebo obchodnou verejnou 
súťažou alebo dražbou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
súdnoznaleckého posudku

e) priamy predaj (nestavebného) pozemku, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo  min. 3/5 väčši-
nou prítomných poslancov, sa uskutoční:

   e1/ intravilán - min. za cenu 17 € (512,14 Sk) 
   e2/ extravilán - min. za cenu 10 € (301,26 Sk)
   zároveň poslanci do Uznesenia musia uviesť dôvod, pre ktorý sa Obecné zastupiteľstvo rozhodlo 

predať pozemok takýmto spôsobom a presne vymedzí č. parcely, popis parcely, m2, 
f) predaj – zámena hnuteľného majetku, ktorého zostatková cena je nižšia ako 3 500 €,  sa uskutoční 

min. za cenu súdnoznaleckého posudku. Súdnoznalecký posudok zabezpečí obec s tým, že kupujúci 
preplatí aj náklady vynaložené na súdnoznalecký posudok.

7) 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 hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne  3/5 väčšinou 

prítomných poslancov

a) v prípade užívania obecného pozemku bude výsledná ročná sadzba za nájom  „zastavaná plocha“ 
nasledovná: - 25 € (753,15 Sk )/m²/rok

               
b) v prípade užívania obecného pozemku bude výsledná ročná sadzba za nájom „nezastavaná plocha“ 

nasledovná : - 15 € (451,89)/m²/rok

      Zároveň poslanci do Uznesenia musia uviesť dôvod, prečo nájom týchto pozemkov riešia podľa tohto 
bodu.

8) Rokovanie o prevode obecného majetku sa uskutoční ako samostatný bod rokovania OZ.



Záverečné ustanovenia
Týmto  doplnkom  sa  dopĺňa  VZN  č.  5/2005  Zásady  hospodárenia  s majetkom  obce,  prijaté  uzn.  č. 
272/2005 a to nasledovne: mení  celý § 4  a ruší  § 6 odst. 2.

Tento DODODATOK č. 1 k VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Lehota bol prijatý OZ v Lehote 
dňa 27. januára 2010 Uznesením č. 5/2010 a nadobudne účinnosť dňa 27.01.2010.

Pozn. 
Pri prepočte bol použitý konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 Sk

V Lehote, dňa 13. januára 2010

Vyvesené:  13. januára 2010

Zvesené:     26. januára 2010

       .....................................................
      Mgr. Pavol Zaujec

starosta obce


