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DODATOK č. 2 ,  

ktorým sa menia a dopĺňajú     

 
ZÁSADY HOSPODÁRENIA  A  NAKLADANIA  S  MAJETKOM  PREŠOVSKÉHO  

SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA zo dňa 02.03. 2010, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

22.02.2011  

 

 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) 

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych 

krajoch „ )  a podľa  § 6a), §8 ods. 2 písm. d),§  9 ods. 2 , § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR 

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ zákon o majetku „ )  z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“, „samosprávny kraj“ , „ 

zriaďovateľ“ alebo „vlastník“  ) určuje dodatok č. 2 k  „Zásadám  hospodárenia a nakladania 

s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „zásady“). 

 

Čl. I.  

Účel úpravy  dodatku  

1. Dodatkom č. 2 sa upravujú zásady najmä za účelom zjednodušenia ich používania  

s prihliadnutím  na potreby , ktoré si vyžiadala ich doterajšia aplikácia v praxi.  

 

Čl. II 

Predmet úpravy  dodatku  

 

§ 1 – Úvodné ustanovenia  - ods.(3) znie takto :  

 

(3) Za vecne príslušný útvar samosprávneho kraja pri hospodárení a nakladaní s majetkom 

samosprávneho kraja sa v zmysle týchto zásad , ak ďalej nie je uvedené inak,  

považuje :  

 Organizačný odbor – ak ide o nehnuteľný majetok samosprávneho kraja, okrem 

nehnuteľného majetku na ktorý sa vzťahuje špeciálna právna úprava
21)

 a ak ide 

o hnuteľné veci, s ktorými hospodári Úrad samosprávneho kraja 

 Odbor financií – ak ide o finančné prostriedky, pohľadávky, majetkové práva, 

záväzky, cenné papiere 

 Odbor regionálneho rozvoja; odbor dopravy; odbor školstva; odbor kultúry; odbor 

sociálny; odbor zdravotníctva  - ak ide o hnuteľné veci zverené do správy správcovi 

v riadiacej pôsobnosti príslušného odboru alebo vzťahujúce sa k výkonu činností , 

ktoré sú zhodné  s predmetom činnosti príslušného odboru  

 Správa a údržba ciest PSK – ak ide o nehnuteľný majetok samosprávneho kraja 

na ktorý sa vzťahuje špeciálna právna úprava
21) 

Pri výkone pôsobnosti vecne 

príslušného útvaru , Správa a údržba ciest PSK zodpovedá aj za výkon 

predbežnej finančnej kontroly odobrenej príslušnými útvarmi správcu, okrem 

kontroly finančného krytia, ktoré garantuje aj odbor financií Úradu PSK 
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a kontroly správnosti vecnej stránky , ktorú odobrí aj odbor dopravy Úradu 

PSK.  

 

§ 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods.(1) písm. e)  sa slovo  „ 

nariadenia „  vypúšťa a nahrádza sa slovami „ príkazného listu „  

 

§ 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods.(1) písm. f)  sa text „ 

pokiaľ zastupiteľstvo v zmysle § 16 písm. a) zásad „ nahrádza textom „ pokiaľ 

zastupiteľstvo, správca alebo riaditeľ úradu ( § 7 ods. 4 zásad) „ 

 

 § 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods.(2) sa za slová „ 

 a kultúrnej činnosti „ dopĺňa text   „ a na správu pozemných komunikácií podľa 

 osobitného predpisu 
21) „  

 

 § 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods.(4) – dopĺňa sa nová 

 veta: „ Bezodplatný prevod v zmysle špeciálnej právnej úpravy sa nepovažuje za 

 darovanie 
22)

. „ 

 

 § 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja sa dopĺňa o nový odsek (8) 

 a nový odsek (9) :  

 

 (8) Výpožička majetku samosprávneho kraja sa pripúšťa iba pre organizácie 

 v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a pre právnické osoby 

 ktorých je samosprávny kraj  zakladateľom alebo spoluzakladateľom . Zmluva 

 o výpožičke musí obsahovať ustanovenie o povinnosti vypožičiavateľa uhrádzať 

 platby za služby , ktoré s výpožičkou súvisia . 

 (9)  Samosprávny kraj a správca môžu nakladať iba s majetkom, ktorý je 

 prebytočný, dočasne prebytočný alebo neupotrebiteľný. To neplatí, ak ide 

 o majetok podľa § 7 ods. 6 písm. b) zásad alebo ak tak určí špeciálna právna 

 úprava 
22)

 

 

 § 7 – Prebytočný majetok, dočasne prebytočný majetok a neupotrebiteľný 

 majetok samosprávneho kraja – sa dopĺňa o nové odseky (4)  až  (7):  

 

(4)  O prebytočnosti majetku a neupotrebiteľnosti majetku rozhoduje : 

a) zastupiteľstvo samosprávneho kraja v rozsahu uvedenom v § 16 zásad prijatím 

uznesenia, 

b) riaditeľ Úradu PSK vydaním rozhodnutia, ak ide o hnuteľnú vec, prípadne súbor 

vecí, ktoré tvoria jeden funkčný celok, ak zostatková cena je 35 000 € alebo nižšia 

okrem prípadov, kedy rozhoduje správca , 

c) správca vydaním rozhodnutia v prípadoch uvedených v § 9 ods. 3 písm. a) zásad 

a v prípadoch uvedených v § 9 ods. 6 písm. a) zásad 

 

(5) O dočasnej prebytočnosti majetku rozhoduje vydaním rozhodnutia:  

a) správca , 

b) riaditeľ Úradu PSK , ak ide o majetok, ktorý nie je zverený do správy  
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(6) Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti sa nevydáva v prípade , ak : 

a) ide o krátkodobý nájom alebo krátkodobú výpožičku , ktorých trvanie s tou istou 

osobou neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci 

b) ide o nájom obvodových múrov, strechy alebo oplotenia za účelom umiestnenia 

reklamného zariadenia alebo antén, ap.  

c) ide o nájom prebytočného majetku o ktorom bolo rozhodnuté v súlade s § 7 ods. 4 

zásad 

d) ide o nájom prebytočného nebytového priestoru, ktorého výmera nepresiahla 5 m
2
 

 

(7) Rozhodnutie o prebytočnosti a rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti je predpokladom 

nakladania s majetkom podľa § 8 . Rozhodnutie podľa prvej vety  doručuje správca  

zriaďovateľovi spolu s podkladmi, ktoré sú potrebné na posúdenie ďalšieho  nakladania 

s takýmto majetkom.       

 

 

§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja – ods. (1)  sa za slovo „ neupotrebiteľný“ 

vkladá text : „a ktorého nadobúdacia cena je vyššia ako 33 €, „ 

 

§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja - ods. (2)  - doterajšie písm. b) sa 

označuje ako písm. c) a doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b) . 

V novooznačenom písm. b) sa dopĺňa text : „ alebo výpožička „  

 

§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja -ods. (3)  znie takto :  

 
a) s jednotkovou zostatkovou cenou do  3 500 € je správca povinný predložiť zoznam podľa ods. 

l vecne príslušnému útvaru samosprávneho kraja, za účelom jeho zverejnenia na internetovej 

stránke samosprávneho kraja . Ak do 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na 

internetovej stránke neprejaví žiadna z organizácií zriadených samosprávnym krajom, záujem 

o prevod správy prebytočného hnuteľného majetku alebo zámenu , správca majetku realizuje 

odpredaj tej právnickej osobe alebo fyzickej osobe , ktorá ponúkla najvyššiu cenu,  

 

b) s jednotkovou zostatkovou cenou nad  3 500,- € vrátane do 35 000,- €  je správca povinný 

predložiť zoznam podľa ods. l vecne príslušnému útvaru samosprávneho kraja za 

účelom rozhodnutia o jeho prebytočnosti a za účelom jeho zverejnenia na internetovej 

stránke samosprávneho kraja. Ak sa neuskutoční prevod správy alebo zámena uvedeného 

majetku v rámci príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených samosprávnym 

krajom, zoznam bude  zverejnený správcom spôsobom podľa § 8 ods. 3 zásad aj pre iné 

právnické a fyzické osoby s možnosťou ich účasti v obchodnej verejnej súťaži , na dražbe 

alebo na priamom predaji. Obchodnú verejnú súťaž a priamy predaj vyhlási správca 

majetku a o výsledku predloží zápisnicu na schválenie zriaďovateľovi. Odpredaj majetku 

formou dražby  zabezpečí správca po predchádzajúcom odsúhlasení zriaďovateľom . 

 

 § 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

 hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja – ods. (4)  písm. b)  znie: „ na základe 
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 zmluvy o výpožičke inému správcovi majetku samosprávneho kraja  alebo právnickej 

 osobe, ktorej je samosprávny kraj zakladateľom alebo spoluzakladateľom „  

 

§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja - § 9 ods. (5) znie takto :   

 
(5) Zmluvu o nájme prebytočného alebo dočasne prebytočného hnuteľného majetku 

samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke dočasne prebytočného hnuteľného majetku 

samosprávneho kraja uzatvára správca majetku.  

 

Schváleniu  predsedom podliehajú nájomné zmluvy, ak sa zmluvný vzťah uzatvára  

 

a) na dobu neurčitú alebo dlhšiu ako jeden rok alebo ak je  zostatková cena jednotlivej veci 

alebo súboru hnuteľných vecí tvoriacich jeden funkčný celok vyššia ako  3 500 ,- €  ,  

 

b) na dobu dlhšiu ako jeden rok a ide o  prípad opakovaného nájomného vzťahu  alebo 

o predĺženie nájomného vzťahu s tým istým nájomcom pred uplynutím doby platnosti 

zmluvy. Opakovaný nájomný vzťah  alebo predĺženie nájomného vzťahu podľa 

predchádzajúcej vety je možné len za predpokladu, že po vytvorení súťažného 

prostredia bude s doterajším nájomcom dojednané 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 

 

Schváleniu predsedom podliehajú zmluvy o výpožičke , ak sa zmluvný vzťah uzatvára na 

dobu dlhšiu ako jeden rok alebo ak je zostatková cena jednotlivej veci alebo súboru 

hnuteľných vecí tvoriacich jeden funkčný celok vyššia ako  3 500 ,- € . 

  

  

 § 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

 hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja -ods. (6)  písm. a), b) sa vypúšťa text: „ 

 obstarávacej jednotkovej cene „ a nahrádza sa textom : „ nadobúdacej jednotkovej 

 cene“ , v ods. (6) písm. a) a písm. b) sa číslica  „1700 € „ nahrádza číslicou „ 3 500,- 

 €“  a za text „ do 3500,- €“ dopĺňa slovo „ vrátane“  

 

 § 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

 hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja – ods. (7)  sa vypúšťa predložka „ K“ 

 a nahrádza sa znením: „ Pri predaji „  

 

 § 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

 hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja – ods. (8) posledná veta znie takto : „ To 

 neplatí, ak zostatková cena hnuteľnej veci je nižšia ako 3 500 €. „  

 

 § 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

 hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja – ods. (9)  druhá veta a tretia veta znie 

 takto : „ Odborný a znalecký posudok objednáva PSK, ak ide o majetok 

 nezverený do  správy a správca, ak ide o majetok, ktorý má v správe . Náklady 

 vynaložené na jeho spracovanie znáša kupujúci „  

 

 § 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným 

 hnuteľným majetkom  samosprávneho kraja – ods. (10)  znie takto:   
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(10) Prebytočný alebo neupotrebiteľný dopravný prostriedok , jeho technickú 

skupinu
23)

( napr. podvozok, kabína, karoséria, motor, prevodovka, ap. ) alebo 

pevnú nadstavbu
24)

 ( napr. radlica, hydraulická ruka, autorýpadlo, 

autodomiešavač, ap. ) môže správca alebo úrad ponúknuť pri kúpe dopravného 

prostriedku alebo jeho technickej skupiny alebo pevnej nadstavby formou 

priameho predaja za účelom zníženia  kúpnej ceny predávajúcemu ako protihodnotu, 

za predpokladu, že všeobecná hodnota dopravného prostriedku alebo príslušenstva 

stanovená znaleckým posudkom nepresiahne 40 000 € . 

 

§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným,  prebytočným  a neupotrebiteľným 

nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (1) písm. a)  sa za slovo 

„uvedených“ vkladá text: „ najmä v § 10 a v § 11 zásad“  

 

§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným,  prebytočným  a neupotrebiteľným 

nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (1) písm. b) text  znie : „  na 

základe zmluvy o výpožičke inému správcovi majetku samosprávneho kraja  alebo 

právnickej osobe, ktorej je samosprávny kraj zakladateľom alebo 

spoluzakladateľom “  

 

 § 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným,  prebytočným  a neupotrebiteľným 

 nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (2) písm. znie takto :  

 

(2) Zmluvu o nájme prebytočného alebo dočasne prebytočného nehnuteľného majetku 

samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného alebo dočasne prebytočného 

majetku samosprávneho kraja uzatvára správca majetku.  

 

Schváleniu predsedom  podliehajú nájomné zmluvy , ak sa zmluvný vzťah uzatvára 

 

a) do jedného roka alebo na rok na ten istý predmet nájmu (čo len aj v čiastočnom rozsahu) 

so začiatkom vzniku zmluvného vzťahu do 12 mesiacov odo dňa skončenia 

predchádzajúceho zmluvného vzťahu, 

b) do jedného roka alebo na rok , ak sa jedná o opakovaný nájomný vzťah s tým istým 

nájomcom. Opakovaný nájomný vzťah  alebo predĺženie nájomného vzťahu podľa 

predchádzajúcej vety je možné len za predpokladu, že po vytvorení súťažného 

prostredia bude s doterajším nájomcom dojednané 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 

c) na dobu určitú – dlhšiu ako na jeden rok,  

d) na dobu  neurčitú 

 

Schváleniu predsedom podliehajú zmluvy o výpožičke , ak sa zmluvný vzťah uzatvára na 

dobu dlhšiu ako jeden rok.  
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§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným,  prebytočným  a neupotrebiteľným 

nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (5) vypúšťa sa text : „ alebo 

nájmu“ 

 

§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným,  prebytočným  a neupotrebiteľným 

nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (6) písm. e) až  písm. j) znejú 

takto:  

e) o prevode nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže rozhoduje 

zastupiteľstvo samosprávneho kraja a to prijatím uznesenia, ktoré konštatuje 

prebytočnosť nehnuteľného majetku samosprávneho kraja, spôsob naloženia 

s nehnuteľným majetkom a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, prípadne 

iné podmienky prevodu , 

f) otváranie obálok s ponukami záujemcov pri predaji na základe o. v. s. zabezpečuje 

výberová komisia, menovaná predsedom samosprávneho kraja. Členom výberovej 

komisie je povinne podpredseda PSK alebo predseda komisie pre správu majetku,  

g) cenové  ponuky  pri priamom predaji predloží na ich vyhodnotenie organizačný odbor 

komisii pre správu majetku, 

h) o prevode nehnuteľného majetku na základe priameho predaja alebo pri prevode 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje zastupiteľstvo samosprávneho kraja 

a to prijatím uznesenia, ktoré konštatuje prebytočnosť nehnuteľného majetku 

samosprávneho kraja, spôsob naloženia s nehnuteľným majetkom , kúpnu cenu 

nehnuteľnosti, meno kupujúceho,  prípadne iné podmienky prevodu  a pri prevode 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj zdôvodnenie osobitného zreteľa, 

i) náklady spojené s prevodom nehnuteľného majetku PSK ( napr. znalecký posudok, 

geometrický plán, správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností , ap. )  znáša vždy kupujúci,  

j) návrh na vklad vlastníckeho práva pri prevode nehnuteľnosti 
5)

 podáva predávajúci až po 

zaplatení celej kúpnej ceny  a nákladov podľa písm. i) 

 

§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným,  prebytočným  a neupotrebiteľným 

nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (7)  znie takto:  

 

(8) Ak je súčasťou prevádzanej alebo prenajímanej nehnuteľnej veci aj hnuteľný 

majetok , je povinnosťou správcu vykonať jeho súpis vrátane  právneho  a účtovného 

usporiadania. V prípade, že hnuteľný majetok nachádzajúci sa v prevádzanej alebo 

prenajímanej  nehnuteľnosti nie je predmetom prevodu alebo nájmu , je 

povinnosťou uviesť túto skutočnosť výslovne v kúpnej alebo nájomnej  zmluve a 

vypratať tento majetok v čase pred protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti.  

 

§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným,  prebytočným  a neupotrebiteľným 

nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (9) až ods. (11)  znejú takto:  

 
(9) Návrh na  zriadenie alebo zrušenie  vecného bremena na majetku samosprávneho 

kraja a na cudzom majetku  predsedovi samosprávneho kraja  predkladá organizačný odbor 

spolu s písomným vyjadrením   správcu, písomným vyjadrením  odboru podľa ods. 6 písm. 

a)  a písomným vyjadrením  organizačného odboru  po prerokovaní v  komisii pre správu 

majetku . Pri žiadosti o zriadenie alebo zrušenie vecného bremena a v prípade  nesúhlasného 

stanoviska sa vo vzťahu ku kompetenciám správcu a odborov úradu , použije primerane 

postup podľa ods. 6 písm. a, b. Náklady spojené so zriadením a zrušením vecného bremena ( 
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napr. znalecký posudok, geometrický plán, správny poplatok za podanie návrhu na 

vklad do katastra nehnuteľností , ap. )  na majetku samosprávneho kraja znáša 

oprávnený z vecného bremena.  

(10) V prípade návrhu na  zriadenie alebo zrušenie vecného bremena na majetku 

samosprávneho kraja , ak ide o  uloženie inžinierskych sietí v cestnom telese ciest II. 

a III. triedy  koná správca majetku  , ktorý predloží materiál na schválenie komisii 

dopravy a po jej súhlasnom stanovisku aj  komisii pre správu majetku. V prípade 

súhlasného stanoviska komisie dopravy a komisie pre správu majetku vykoná správca 

majetku v mene samosprávneho kraja všetky právne úkony, smerujúce k zápisu, resp. 

zrušeniu vecného bremena v katastri nehnuteľností. Správca majetku zodpovedá aj za 

výkon predbežnej finančnej kontroly odobrenej príslušnými útvarmi správcu, okrem 

kontroly finančného krytia, ktorú garantuje aj odbor financií Úradu PSK  a kontroly 

správnosti vecnej stránky, ktorú odobrí aj odbor dopravy Úradu PSK .  Ostatné 

ustanovenia uvedené v ods. 9 sa použijú primerane. 

(11) Predpokladom nakladania s neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom 

zadefinovaným v § 7 ods. 3 druhá veta  je vydanie zhodných stanovísk  inventarizačnej 

komisie správcu a krajskej inventarizačnej komisie k spôsobu nakladania s takýmto 

majetkom, ktoré budú podkladom pre konečné rozhodnutie podľa § 16 zásad. .  

 

§ 11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu-  ods. (1) sa za prvú 

vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie takto : „To neplatí, ak sú predmetom nájmu 

obvodové múry, strechy alebo oplotenia a účelom nájmu je umiestnenie 

reklamného zariadenia alebo antén „  

 

§ 11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu-  ods. (2) znie takto :  

 

(2) Pri prenechaní majetku samosprávneho kraja  do nájmu sa postupuje v súlade s § 8 ods.1  

druhá veta zásad. Za samosprávny kraj pri realizácii úkonov za účelom nájmu koná správca, 

okrem postupu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a písm. d) zásad, kedy koná na základe žiadosti 

správcu organizačný odbor. Žiadosť o schválenie nájomnej zmluvy so všetkými 

vyhotoveniami zmluvy a aktuálnymi prílohami (napr. list vlastníctva, kópia katastrálnej 

mapy, schematický náčrt predmetu nájmu, registrácia nájomcu, rozhodnutie o dočasnej 

prebytočnosti, zápisnica  z vyhodnotenia súťaže) zasiela správca na vecne príslušný 

odbor v zmysle § 1 ods. 3. Pri nájme majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa 

primerane použije postup podľa § 10 ods. 6 zásad.  

 

§ 11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu-  ods. (6) písm. b) sa 

dopĺňa text  : „takýto nájom majetku  sa uskutočňuje na základe prepočtu 

vynaložených nákladov a nájomného podľa sadzobníka určeného organizáciami 

a zariadeniami PSK na 1 hod prevádzky (kalkulačný list),  na základe zmluvy. 

Výšku nájomného zadefinovanú v sadzobníku prenajímateľ stanoví primeraným 

prieskumom (viď ods.4 a 5.) „  

 

  

 §11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu-  ods. (9) sa na koniec 

 textu dopĺňa nová veta: „ Výška nájomného v nadväznosti na mieru inflácie sa 

 neupraví, ak úprava o mieru inflácie bude nižšia alebo rovná sume  30 € ročne.“   
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§12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (6) písm. a) , ods. (8) písm. a), 

písm. b) vypúšťa sa slovo „ dlh“ a nahrádza sa slovom „ pohľadávka“ v príslušnom 

gramatickom tvare 

§12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (7) dopĺňa sa nové písm. e), 

ktoré znie takto : „ e) ak došlo k zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu“ 

 

§12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (8) písm. d) vypúšťa sa text: „ 

odklady splátok „ a nahrádza sa textom:  „ odklad platenia pohľadávky alebo 

dohodu o splátkach“ 

 

§12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (8) písm. e) vypúšťa sa text: 

 „ odklad splátok „ a nahrádza sa textom:  „ odklad platenia pohľadávky alebo 

dohodu o splátkach“ , na koniec vety sa dopĺňa text: „ alebo dohody o splátkach „  

 

§12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (8)  vypúšťa sa písm. f)  

 

 § 15 Majetková účasť v právnických osobách – ods. (3) znie takto:  

(3) Zástupca podľa bodu 1. písm. a) tohto paragrafu delegovaný do kontrolného orgánu 

právnickej osoby ( napr. dozornej rady ) je povinný na základe požiadania 

ktoréhokoľvek z orgánov samosprávneho kraja predložiť zastupiteľstvu samosprávneho 

kraja informáciu o nakladaní právnickej osoby  s nepeňažným vkladom samosprávneho 

kraja za predchádzajúce , resp. vyžiadané obdobie.  

 

 § 15 Majetková účasť v právnických osobách – ods. (4) sa vypúšťa slovo 

 „akékoľvek„ a dopĺňa sa nové písm. „ e) iné formy a spôsoby nakladania 

 s nepeňažným vkladom realizáciou ktorých môže dôjsť k zmenšeniu alebo 

 ohrozeniu nepeňažného vkladu „  

  

 § 15 Majetková účasť v právnických osobách – ods. (5) písm. h) a písm. i) 

 vypúšťa sa spojenie „ a odmeňovania“ a na koniec vety sa dopĺňa text :“ ak ide 

 o člena delegovaného samosprávnym krajom „ , v písm. j) sa slovo „spoločníka“ 

 nahrádza slovným spojením  „ akcionára, resp. spoločníka  “  

 

§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja – sa na 

začiatok textu v písm. a) dopĺňa text: „ prebytočnosť nehnuteľného majetku a“  

 

§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja  - v 

písm. f) a v písm. g) sa slová „ zostatková hodnota“ nahrádzajú slovami „ zostatková 

cena“ a vypúšťa sa text : „ uvedených v § 9 zásad“  

 

§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja  -  v  

písm. j) sa na koniec vety dopĺňa text: „vrátane uzavretia dohôd o urovnaní nad 

hodnotu 35 000,-  € „  

 

§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja  -  písm. 

l)  znie : „ l) zriadenie a zrušenie predkupného práva „  
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 § 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja  - dopĺňa 

 sa nové znenie pod písm. s) , pod písm. t) a pod písm. u) , ktoré znejú takto :  

 
s) zmenu účelového určenia majetku uvedeného v § 8 ods. 1 zákona o majetku  

t) spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva vzniknutého na základe združených 

investícii 

u) fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku, ktorého nadobúdacia 

jednotková cena je  viac ako 35 000,- € a fyzickú likvidáciu nehnuteľného 

majetku 

 

 

 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. c) sa 

za text : „ bezodplatné nadobúdanie „ dopĺňa text „ a bezodplatné odovzdávanie“  

a vypúšťa sa text „ do trvalej prevádzky“  

 

 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. d) sa 

 za slová „  samosprávneho kraja“ dopĺňa text: „ prípadne súboru vecí, ktoré 

 tvoria jeden  funkčný celok , ak ich zostatková cena je od 3 500,- € do  35 000 € 

 vrátane „  

 

  § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. e) sa 

 za text: „samosprávneho kraja“ dopĺňa text: „ odplatným a „  a za slovo „ 

 prevodom “ sa dopĺňa text: „ prípadne súboru vecí, ktoré tvoria jeden  funkčný 

 celok , ak zostatková cena je 35 000 € alebo nižšia „ , 

 

 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. f)  

 znie: „ f) schvaľuje výpožičku majetku  samosprávneho kraja pre organizácie 

 v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a právnické osoby 

 uvedené v § 5 ods. 8 zásad“  

 

 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. g) 

 znie: „g) schvaľuje prevod a zámenu správy medzi dvoma správcami 

 a rozhoduje o zverení majetku do správy „ 

  

 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. j) sa 

 text „  § 12 ods. 3 „  nahrádza textom „ § 12 „ 

 

 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. k) 

 znie takto : „ k) môže upustiť od dočasného vymáhania pohľadávky povolením 

 zaplatenia dlhu v splátkach alebo jeho odkladom za podmienok uvedených v § 12 

 ods. 8 zásad, ak sa jedná o pohľadávku od 501 € do 3 500,- € vrátane „ 

 

 

 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. l) sa 

 na koniec vety dopĺňa text: „ ktorého nadobúdacia jednotková cena je od 3 500,-  € 

 do 35 000,- € vrátane „ 
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 § 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. n) 

 znie : „ n) rozhoduje o zriadení a zrušení vecného bremena ako majetkového práva  

 na majetku PSK a na cudzom majetku  kraja  za podmienok a v prípadoch 

 uvedených v § 10 ods. 9,10  zásad „ 

 

17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja -  písm. o) sa 

na koniec vety dopĺňa text: „ vrátane uzavretia dohôd o urovnaní do hodnoty 

35 000,- €“  

 

 Čl. III 

 Ostatné  ustanovenia 

 

1.V celom texte zásad sa skratka „ v.o.s. „ zamieňa na skratku „ o. v. s.“ , text „ 

verejnej obchodnej súťaže“ sa zamieňa na text: „ obchodnej verejnej súťaže „.  

 

2. V časti legislatívnych odkazov sa na začiatok strany dopĺňa text : „ Legislatívne 

odkazy „ a na záver textu , pred poznámky,  sa dopĺňajú legislatívne odkazy pod č. 21 

až pod č. 24 , doterajšie odkazy pod č. 21 až pod č. 23 sa označujú ako odkazy pod č. 

25 až pod č. 27 :  

 

 
21)  zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení  

22)  napr. zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení  

23) Príloha  č. 6 Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel k vyhláške č. 492/2004 Z. z.  

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 

24) § 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dodatok č. 2 k zásadám  bol  schválený  uznesením zastupiteľstva č. 132/2014 dňa  09. 

decembra 2014 a nadobúda účinnosť 01.01.2015.  

 

(2) Ostatné ustanovenia zásad ostávajú nedotknuté . 

 

 

V Prešove dňa 09.12.2014 

 

 

MUDr. Peter Chudík 

 predseda 

 Prešovského samosprávneho kraja 
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