Príloha č.1 k VZN č. 3/2008

VZN č. 3/2008 o hospodárení s majetkom obce Sady nad Torysou sa mení takto:
1.
§ 4 sa mení takto:

Rozdelenie majetku obce
V zmysle § 26 zák.c. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa
§ 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, na základe Opatrenia Ministerstva financií
SR zo dňa 17.12.2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová
účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, VÚC, príspevkové organizácie
a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie č. 23
340/2002-92 sa majetok obce delí na:
a/ dlhodobý nehmotný majetok v cene nad 2 400,- € /software/
b/ dlhodobý hmotný majetok odpisovaný v cene nad 1 700,- €
c/ drobný dlhodobý hmotný majetok v cene od 330,- € do 1 700,- €
s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok
d/ dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný : pozemky, umelecké diela a zbierky
e/ dlhodobý finančný majetok /podielové cenné papiere a vklady/
f/ materiál /zásoby/ a drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii (OTE)
v cene od 35,- eur do 330,- eur
2.
V § 9 sa zavádza nový odsek 7, ktorý znie:
1) Prevody vlastníctva majetku obce okrem prípadov uvedených v zákone č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov) sa musia vykonať
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou, alebo
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu.
2) Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na
internetovej stránke obce, 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.
3) Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou
na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
(4) Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách v znení neskorších predpisov.
(5) Obec zverejní zámer predať 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 stanovená podľa

osobitného predpisu presiahne 40 000 eur. 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 šesť mesiacov.
Body 7 až 11 v uvedenom paragrafe sa prečíslujú na 8 až 12.
3.
V § 9 v pôvodnom odseku 9, písm. d) sa mení hodnota 1 659,70 eur na 40 000,- eur
4
§ 10 sa dopĺňa o odsek 5, ktorý znie:
Ustanovenia nového odseku 7 sa použijú primerane aj pri prenájmoch majetku obce
Odseky 6 až 10 uvedeného paragrafu sa prečíslujú na odseky 7 až 11.
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