
 
DODATOK č. 5 

 
K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM PREŠOVSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 

 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 „) , s prihliadnutím na § 9 ods. 2 

zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ zákon o majetku„) schvaľuje dodatok č. 5 k „ Zásadám hospodárenia a nakladania s 

majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „ Dodatok č. 5“) v tomto znení:  

 
Článok I. 

1. V § 5 ods. (8) znie :  

 
„(8)  Výpožička majetku samosprávneho kraja schvaľovaná predsedom (§ 17 písm. f) zásad ) sa 

pripúšťa pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a medzi 

organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Výpožičku pre iné 

právnické a fyzické osoby schvaľuje zastupiteľstvo spôsobom uvedeným v § 16 písm. v) 

zásad. Zmluva o výpožičke musí obsahovať ustanovenie o povinnosti vypožičiavateľa 

uhrádzať platby za služby, ktoré s výpožičkou súvisia.“  

 
2. V § 9 ods. (4) písm. b) znie:  

 
„b) na základe zmluvy o výpožičke“  

 
3. V § 9 ods. (5) znie:  

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

majetku samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného hnuteľného majetku a 

dočasne prebytočného hnuteľného majetku samosprávneho kraja uzatvára správca majetku. 

Zmluvy podľa prvej vety alebo podstatné zmluvné podmienky v prípadoch, kde sa nevyžaduje 

schválenie zmluvy, je správca povinný predložiť za účelom schválenia príslušnému orgánu 

samosprávneho kraja ; to neplatí, ak sa jedná o zmluvu, ktorú je oprávnený uzavrieť správca 

bez povinnosti schvaľovania orgánom samosprávneho kraja.“  

 
4. V § 10 ods. (1) písm. b) znie:  

 

„b) na základe zmluvy o výpožičke schvaľovanej v súlade s § 16 a § 17 zásad. Pri výpožičke majetku 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa primerane použije postup podľa § 10 ods. 6 písm. a),b),i) 

zásad a § 10 ods.7 zásad .“  

 
5. V § 10 ods. (2) znie:  

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

nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného 

nehnuteľného majetku alebo dočasne prebytočného nehnuteľného majetku samosprávneho 

kraja uzatvára správca majetku. Zmluvy podľa prvej vety alebo podstatné zmluvné podmienky 

v prípadoch, kde sa nevyžaduje schválenie zmluvy je správca povinný predložiť za účelom 

schválenia príslušnému orgánu  



samosprávneho kraja ; to neplatí, ak sa jedná o zmluvu, ktorú je oprávnený uzavrieť správca bez 

povinnosti schvaľovania orgánom samosprávneho kraja.“  

 
6. V § 16 sa dopĺňa písm. v), ktoré znie:  

 
„v) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov výpožičku majetku samosprávneho kraja pre fyzické 

osoby a právnické osoby ( okrem organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja) z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený a zámer vypožičať 

majetok týmto osobám je samosprávny kraj povinný zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

výpožičky zastupiteľstvom na úradnej tabuli samosprávneho kraja a na internetovej stránke 

samosprávneho kraja , pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.“  

 
7. V § 17 sa písm. f) znie :  

 
„f) schvaľuje zmluvu o výpožičke majetku samosprávneho kraja pre organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti samosprávneho kraja a medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho 

kraja ,“  

 
Článok II. 

Dodatok č. 5 k zásadám bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 405/2020 zo dňa 10. februára 

2020 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .  

 

 
 
 
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 10.02.2020 

 

 

 

 

 


