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D o p l n o k č. 1 

k Zásadám hospodárenia  s majetkom obce 
Komjatice zo dňa 16.8.2012, schválené 

Uznesením č.116/16082012. 

  



D o p l n o k č. 1 

k Zásadám hospodárenia  s majetkom obce Komjatice zo 
dňa 16.8.2012, schválené Uznesením č.116/16082012. 

Štvrtá hlava Správa majetku obce § 7 sa dopĺňa  nasledovne : 

(6) Správa majetku obce vzniká:  
 
a/ zverením majetku obce do správy správcovi zriaďovacou listinou pri zriadení správcu 
a na základe zmlúv o správe; obec môže za podmienok určených v týchto zásadách 
zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce,  
b/ prevodom správy majetku obce; zmluva o prevode správy majetku obce medzi 
správcami musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených 
v osobitnom predpise (§ 43 až §51 Občianskeho zákonníka) aj určenie predmetu 
prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na 
platnosť zmluvy sa vyžaduje súhlas obce, ak to určia tieto zásady,  
c/ zámenou správy medzi jednotlivými správcami,     
d/ nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu. 

e/Zverenie majetku obce do správy sa vykoná (okrem zverenia majetku pri zriadení 
správcu v zriaďovacej listine) zmluvou o zverení majetku do správy a následne 
protokolom o odovzdaní a prevzatí veci, ktoré musia mať písomnú formu, inak sú 
neplatné. Protokol o odovzdaní a prevzatí veci do správy musí obsahovať:  
 
-        určenie majetku,  
-        zdroj nadobudnutia,  
-        účtovnú hodnotu,  
-        práva a záväzky viažuce sa k veci,  
-        dátum odovzdania majetku,  
-        podpisy preberajúceho a odovzdávajúceho. 

f./Správca  je povinný podať návrh na zápis správy nehnuteľného majetku na príslušnej 
správe katastra v lehote do 30 dní odo dňa zverenia majetku do správy. 

g./Správca je povinný viesť zverené veci v účtovníctve podľa osobitného predpisu. 
v predpísanej evidencii. 

h./Správca majetku vo vlastníctve obce je povinný vykonávať odpisy týchto vecí 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Finančné prostriedky vo výške 
odpisov týchto vecí je správca povinný použiť na ich zveľaďovanie a zhodnotenie. 

i./ Subjekty hospodáriace s majetkom obce všetky podstatné zmeny  týkajúce sa majetku 



obce mimo obvyklého hospodárenia sú štatutárni zástupcovia obce obchodných 
spoločností povinní predkladať na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

§7a 
Vklad majetku do obchodných spoločností 

 
Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo 
môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Vklad majetku obce do obchodných 
spoločností podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva. 
                           

§7b 
Výška podielov imania obchodných spoločnosti 

Infrakom,s.r.o  s podielom 42,85 %, Káblová televízia ,s.r.o s podielom 100% a 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s s podielom 0,46% 

§7c 
Splnomocňovacie ustanovenie 

Obchodné spoločnosti založené obcou so 100 % účasťou obce sú povinné v súlade s týmito 
zásadami vypracovať vlastné zásady hospodárenia s majetkom, ktoré musí schváliť obecné 
zastupiteľstvo. 

§7d 
  Dohľad a uplatnenie sankcií 

Dohľad nad uplatňovaním týchto zásad vykonáva hlavný kontrolór obce. Za porušenie týchto 
zásad sa voči zodpovedným osobám uplatnia sankcie podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

Záverečné ustanovenie 

Doplnok č. 1 k  Zásadám hospodárenia  s majetkom obce Komjatice zo dňa 
16.8.2012, schválené Uznesením č.116/16082012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
v Komjaticiach dňa 18.12.2017  Uznesením č. 246/18122017  a nadobúda účinnosť dňom 
schválenia. 

 
V Komjaticiach  dňa: 20.12.2017 

Peter Hlavatý,                                                        
starosta obce                                                                                        




