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Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol  
č.     3 /2009 

o zásadách hospodárenia s majetkom obce Vinodol  
 

     Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g)  zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov č. 401/1990 Zb., 96/1991 Zb., 130/1991 Zb., 

421/1991 Zb., 500/1991 Zb., 564/1991 Zb., 11/1992 Zb., 295/1992 Z.z., 43/1993 Z.z., 252/1994 Z.z., 

287/1994 Z.z., 229/1997 Z.z., 225/1998 Z.z., 233/1998 Z.z., 185/1999 Z.z., 389/1999 Z.z., 6/2001 

Z.z., 453/2001 Z.z., 205/2002 Z.z., 515/2003 Z.z., 369/2004 Z.z., 535/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 

615/2004 Z.z., 757/2004 Z.z., 171/2005 Z.z., 628/2005 Z.z., 267/2006 Z.z., 616/2006 Z.z., 330/2007 

Z.z., 334/2007 Z.z., 335/2007 Z.z.,205/2008 Z.z., 384/2008 Z.z. s použitím zákona SNR č. 138/1991 

Z.z. o majetku obcí v znení noviel: č. 306/1992 Zb., 43/1993 Z.z., 278/1993 Z.z., 245/1994 Z.z., 

147/1995 Z.z., 130/1996 Z.z., 447/2001 Z.z., 522/2003 Z.z., 12/2004 Z.z., 445/2004 Z.z., 535/2008 

Z.z., 258/2009 a podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení noviel č. 562/2003 Z.z., 

561/2004 Z.z., 518/2005 Z.z., 688/2006 Z.z. 198/2007 Z.z., 540/2007 Z.z., 621/2007 Z.z. a zákona č. 

659/2007 Z.z. o zavedení meny euro 

v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov sa uznieslo na  

 

v y d a n í 

 

tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Vinodol č.   3 /2009 o zásadách hospodárenia s 

majetkom obce Vinodol (ďalej len „VZN“) 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia  
1. Obec Vinodol je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou 

osobou, ktorá za  podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom  

a so svojimi finančnými zdrojmi. 

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú majetok obce, rozdelenie majetku a jeho financovanie, 

evidenciu, nadobúdanie majetku a prevody vlastníctva obce, prenechávanie majetku obce do užívania 

fyzickým alebo právnickým osobám, správu majetku obce, nakladanie s prebytočným 

a neupotrebiteľným majetkom obce, pohľadávkami, majetkovými právami obce . 

 

§ 2 
Vymedzenie majetku 

1. Majetkom obce  sú a/ hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce; 

                                     b/ majetkové práva obce; 

                                     c/ finančné prostriedky na účtoch a v hotovosti, cenné papiere; 

                                     d/ majetkové práva právnických osôb založených obcou.     

2. Majetkom obce sú veci, ktoré prešli do jeho vlastníctva na základe ustanovení § 2 a § 4 zákona 

    SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ale tiež veci, ktoré obec   

    získava svojou investorskou, prípadne podnikateľskou činnosťou, darovaním alebo bezodplatným    

    prevodom. 

3.  S majetkom obce sú oprávnení nakladať orgány obce: 

      a/ obecné zastupiteľstvo; 

      b/ starosta obce;  

      c/ obecné podniky a organizácie. 

 

§  3 
Majetok obce 

1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce  

     a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. 
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2. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 

Sú povinné najmä 

a) udržiavať a užívať majetok; 

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím; 

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania 

svojich práv a oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi; 

d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu. 

3. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. 

4. Majetok obce možno použiť najmä na :  

      a) verejné účely; 

      b) na výkon samosprávy obce; 

      c) na podnikateľskú činnosť obce;    

      d) na činnosť príspevkových organizácií alebo obchodných spoločností zriadených obcou.                                              

5.  Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely /miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/, je 

verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať. Jeho správa a údržba je povinnosťou 

obce a je financovaná z jeho rozpočtu. Za užívanie majetku obce možno vyberať miestne dane 

podľa osobitného predpisu. 

6.  Majetok obce určený na výkon samosprávy sa využíva na činnosť orgánov samosprávy. 

7.  Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre obecné podniky  

     a organizácie zriadené obcou,  prípadne ako vklad obce do obchodných spoločností.  

8.  Príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou možno zveriť do správy majetok 

potrebný pre zabezpečenie ich činností. 

9.  O odovzdaní majetku do správy a postúpení majetkových práv a záväzkov sa vyhotovia vždy 

písomné protokoly medzi obcou a príslušnou právnickou osobou. 

10. V prípade, že organizácia obce nevyužíva jej zverený majetok, alebo ho nepotrebuje na plnenie 

svojich úloh, môže jej obec správu majetku odňať. O tomto sa vyhotoví písomný protokol. 

11. Obecné organizácie môžu uzatvárať zmluvy o prevode správy majetku obce v rámci svojho 

hospodárenia len so súhlasom starostu obce. 

12. Spravovať a udržiavať majetok obce je povinnosťou obce, ktoré túto činnosť financuje zo svojho 

rozpočtu. 

13. Na zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať verejnú zbierku, povoliť lotériu 

alebo inú podobnú hru. 

 

 

§ 4 
Rozdelenie majetku obce a jeho financovanie  

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe Opatrenia Minister-

stva financií SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  

o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizá-

cie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa majetok obce Vinodol delí na: 

  
a/             dlhodobý nehmotný majetok v cene nad 2.400 eur (72 302,40 Sk) /software/ 

b/             dlhodobý hmotný majetok odpisovaný v cene nad 1.700,- eur (51 214,20 Sk) 

c/             drobný hmotný majetok v cene od 165,97 eur (5 000,- Sk) do 1.700,- eur (51 214,20 Sk)  

                 s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok 
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d/             dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný : pozemky, umelecké diela a zbierky; 

e/             dlhodobý finančný majetok /podielové cenné papiere a vklady/; 

f/                             materiál  /zásoby/ v cene od 0 eur (0,- Sk) do 165,97 eur (5 000,- Sk). 
 
 

§ 5 
Evidencia majetku 

1. Za evidenciu majetku je zodpovedný štatutárny orgán každej organizácie spravujúcej majetok 

obce a je povinný spracovať vo svojej organizácii Smernicu o obehu účtovných dokladov,  

     v ktorej vymenuje škodovú komisiu a komisiu na likvidáciu vyradeného majetku. Evidencia    

     majetku je vedená v inventárnych knihách alebo počítačovou technikou s využitím vhodného   

     programu. 

2. Hmotný investičný majetok sa do účtovnej evidencie zaraďuje na základe protokolu o zaradení, 

ktorý obsahuje základné údaje o investičnom majetku /dátum a spôsob nadobudnutia, hodnotu  

     a z akých prostriedkov je nadobudnutý/. 

3. Vyradenie majetku z evidencie sa môže uskutočniť na základe pokynov o nakladaní s preby-

točným a neupotrebiteľným majetkom obce,  ktoré sú uvedené v § 10 tohto VZN. 
 

 

§ 6 
Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce 

1. Obec nadobúda majetok vlastnou investorskou činnosťou alebo podnikateľskou činnosťou. 

2. Obec môže nadobúdať hnuteľný i nehnuteľný majetok od právnických alebo fyzických osôb  

     na základe písomnej zmluvy odplatne alebo bezodplatne. 

3. Prechod nehnuteľností do vlastníctva obce podlieha vždy schváleniu obecného zastupiteľstva. 

4. Obec môže nadobúdať majetok i bezodplatne - prijať dar. I v tomto prípade platí ustanovenie 

odseku  3.   

5. Pri nadobúdaní majetku obce podnikateľskou činnosťou môže obec túto činnosť zabezpečovať 

samostatne, majetkovou účasťou pri podnikaní iných fyzických alebo právnických  osôb, alebo 

vkladmi /peňažnými, nepeňažnými/ do obchodných spoločností v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Podnikateľská činnosť obce alebo spoluúčasť obce na podnikaní iných obchodných 

spoločností podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva. 

6. Obec môže nadobúdať majetok aj združením finančných prostriedkov s inými právnickými alebo 

fyzickými osobami. Zmluvu o združení musí schváliť obecné zastupiteľstvo. 
 

 

§ 7 
Prevody vlastníctva majetku obce 

 

1. Odplatné prevody  

           a/ nehnuteľného majetku podliehajú vždy schváleniu obecného zastupiteľstva a usku- 

               točňujú sa formou písomnej zmluvy; 

           b/ hnuteľného majetku : obec, v zastúpení starostom  môže uskutočňovať odplatné  

                                                     prevody hnuteľného majetku do výšky 500,- eur  
                                                     organizácie obce v zastúpení riaditeľom môžu uskutočňovať   

                                                     odplatné prevody hnuteľného majetku, ktorý majú v správe 

                                                     do výšky 250 eur po predchádzajúcom písomnom   

                                                     súhlase starostu obce. 

       Na účinnosť zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku nad uvedené hodnoty je 

potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. Predaj sa uskutoční: 

       a/   na základe ceny stanovenej súdnym znalcom, 
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       b/  a na základe súhlasného doporučenia gesčnej komisie, ktorú určí obecné zastupietľstvo              

            vo Vinodole; pričom náklady na súdneho znalca zvyšujú cenu odpredaného majetku.  

2. Bezodplatné prevody   
       hnuteľného majetku sa môžu uskutočňovať v rámci hospodárenia organizácií obce :  

              a/ do 100 eur v rámci vlastnej pôsobnosti organizácie obce; 

              b/ od 100 eur do 300 eur  so schválením starostu obce; 

              c/ nad 300 eur so schválením obecného zastupiteľstva. 

 
§ 8 

Prenechávanie majetku obce do užívania 
1. Obec môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, prenechať do užívania 

inej fyzickej   alebo právnickej osobe a to zásadne odplatne. 
       Výnimočne, ak je to vo verejnom záujme /napr. športové objekty/, alebo ak ide o nerentabilnú  

       prevádzku, ktorej činnosť je v prospech občanov obce, môže obec prenechať majetok do uží-  

       vania bezodplatne na základe zmluvy o nájme obecného majetku. 

2. Pri prenechaní majetku obce do užívania sa vypisuje ponukové konanie. Ponuka musí byť 

zverejnená v obecnom rozhlase a na úradnej tabuli obce najmenej 30 dní.  

3. Písomná zmluva o prenájme musí obsahovať : presnú špecifikáciu majetku, spôsob užívania, dobu 

užívania, výšku odplaty za užívanie, podmienky užívania majetku a podmienky odstúpenia od 

zmluvy. 

4. Nájomnú zmluvu o nebytových priestoroch uzatvára obec alebo organizácia, ktorej bol nebytový 

priestor zverený do správy. 

5. Dispozičné právo, t. j. rozhodovanie o pridelení nebytových priestorov a stanovenie podmienok 

ich prenájmu prináleží obecnému zastupiteľstvu.                                                                                                                                                                                               

6. Príležitostný krátkodobý prenájom nebytových priestorov do 3 mesiacov spadá do právomoci  

       starostu obce. 

        

§ 9 
Správa majetku obce  

1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizá- 

    cii, ktoré boli zriadené obecným zastupiteľstvom. 

    Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak 

    sú neplatné.   

2. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky 

    a nakladať s ním v súlade s týmto VZN.  

3. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku 

    založiť inú právnickú osobu. Obec môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s ob- 

    chodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä 

    účel využitia majetku, čas trvania výkonu správy a práva a povinnosti zmluvných strán, obec 

    nie je oprávnené dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku obce 

    ani na jeho iné zaťaženie. 

4. Majetok sa zveruje do správy na základe zmluvy, resp. protokolu, v ktorom je majetok pomeno-  

    vaný, ohodnotený  v nadobúdacej cene /ak bol odpisovaný i v zostatkovej cene/, v prípade odovzdá- 

    vajúcej nehnuteľnosti i s adresou a súpisným číslom a číslom parcely.   

    Do správy sa zveruje len tá časť majetku, ktorá slúži na plnenie úloh, ktoré týmto organizáciám   

    vyplývajú zo štatútu schváleného obecným zastupiteľstvom. Súčasne na tieto organizácie prechá- 

    dzajú i majetkové práva a súvisiace záväzky. Odovzdanie majetku do správy podlieha schváleniu   

    obecného zastupiteľstva a tiež zápisu do katastra nehnuteľností. 
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5. Subjekty, ktoré spravujú majetok obce, sú oprávnené držať ho, brať úžitky z neho a nakladať s ním   

    v súlade s týmto VZN. Sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jeho občanov.   

    Nesmú ho užívať v rozpore so zásadami o tvorbe a ochrane životného prostredia. 

6. Pri likvidácii subjektu, ktorému bol majetok zverený do správy, je tento subjekt povinný majetok   

    obci vrátiť v nezmenenom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Majetok je povinný  

    vrátiť i subjekt, ktorému sa zmení charakter jeho činnosti a majetok sa stane nadbytočným. 

7.   Ak subjekty, ktorým bol zverený majetok obce do správy konajú v rozpore s týmito zásadami,  

      alebo ak je to v záujme obce, môže obecné zastupiteľstvo tento majetok odňať. 

8.   Subjekty hospodáriace s majetkom obce sú povinné predkladať správy o hospodárení s týmto   

      majetkom obecnému zastupiteľstvu podľa schváleného plánu práce, najmenej 1 x ročne.  

 
§ 10 

Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce 
1.  Prebytočný je majetok obce, ktorý obec /alebo jeho organizácie/ trvale nepotrebuje na plnenie   

     svojich  úloh. 

2.  Neupotrebiteľný  je majetok obce, ktorý obec /alebo jeho organizácie/ pre jeho úplné opotre- 

     bovanie, poškodenie, zastaranosť, alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu.    

     Za neupotrebiteľné sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré treba  

     odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby alebo rozšírenia objektu. 

3. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo na návrh  

´   starostu obce a riaditelia.           

     organizácií na základe vyjadrenia nimi zriadených komisií ako poradných orgánov, a súčasne  

     rozhodnú o spôsobe naloženia s týmto majetkom. K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľ-   

     nosti majetku sa musí doložiť doklad o tom, ako sa s týmto majetkom naložilo. 

4.  Neupotrebiteľný majetok obce, pri ktorom je zrejmé, že ho nemožno využiť napr. na náhradné  

     diely, alebo predať iným osobám, sa zlikviduje.  

     Náležitosti ohľadne vyradenia majetku obce obsahuje príloha č. 1 tohto VZN. 

 

§ 11 
Pohľadávky a iné majetkové práva obce  

1. Subjekty, ktoré spravujú majetok obce, sú povinné uplatňovať majetkové práva včas a vzniknuté 

pohľadávky vymáhať. 

2. Ak nie je možné zabezpečiť majetkové práva obce inak, je povinnosťou obce vymáhať 

pohľadávky prostredníctvom súdu, alebo exekútora. 

3.   Schváleniu obecného zastupiteľstva podlieha: 

      a/ prijatie a poskytnutie úveru a pôžičky; 

      b/ prevzatie dlhu; 

      c/ vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov medzi obcou a inými obcami; 

      d/ dohodu o splátkach, ak je lehota splatnosti dlhšia ako 1 roky; 

      e/ odpustenie pohľadávky vyššej ako 300 eur  

4.  Obec v zastúpení starostom a  organizácie v zastúpení riaditeľom môže upustiť  

     od vymáhania pohľadávky nasledovne: 

       a/ do 30 eur  môže rozhodnúť starosta len v prípade, že občan je v sociálnej núdzi  

            alebo v prípade sociálnej odkázanosti; 

       b/ od 30 eur  do 300 eur  môže rozhodnúť starosta alebo riaditeľ organizácie v prípade, ak bolo o    

           pohľadávke rozhodnuté uznesením súdu, exekútorom, likvidátorom; 

        c/ nad 300 eur so schválením obecného zastupiteľstva s uvedením dôvodov. 

5.   Upustenie od vymáhania pohľadávky so schválením obecného zastupiteľstva je možné i v prí-  

       pade, ak: 

       a/ ak dlžník zomrel, a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,  

       b/ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky  je neefektívne,  

           nakoľko náklady na konanie prevyšujú hodnotu pohľadávky. 

6.    Nakladanie s pohľadávkami musí mať písomnú formu. 
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§ 12 

Prevod správy majetku obce 
     Obec v zastúpení starostom po schválení obecným zastupiteľstvom môže majetok zveriť  

do správy i inému subjektu za podmienky, že tento sa bude používať pre verejné účely na uspoko-

jovanie potrieb občanov: /verejné vodovody, kanalizácia, plynofikácia/. 

Ide spravidla o podniky, ktoré v súčasných podmienkach majú monopolné postavenie pri spravovaní  

a prevádzkovaní uvedených objektov.  

Spravovanie a údržba tohto majetku bude financovaná z prostriedkov spravujúcej organizácie. 

 

 

§ 13 
Záverečné ustanovenia 

 
l.  Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vinodole č.26/11/2009 

     dňa 16.11.2009 

2. Sumy uvedené v tomto VZN boli prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č.3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom 

     obce Vinodol nadobúda účinnosť dňom 17.11.2009. 

4. Po nadobudnutí účinnosti tohto VNZ sa ruší Organizačná smernica obce Vinodol č. 1/2003 o  

    zásadách hospodárenia s majetkom obce Vinodol, ktoré bolo schválené uznesením 

    Obecného zastupiteľstva vo Vinodole č. A - 5/2003  zo dňa 19.9.2003 a doplnené na 3.zasadnutí     

    OcZ dňa 16.3.2007. 
 

 

 

 

                                                                                             

 
 

                                                                                                        Stanislav  MELIŠEK 
                                                                                                       Starosta obce Vinodol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vyvesené dňa:  07.09.2009 

Zvesené dňa:    21.10.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
 

 

 

Starosta obce Vinodol / Riaditeľ organizácie  
 
 
 
 

Z r i a d e n i e  komisie na vyradenie neupotrebiteľného majetku  
 

 

V súlade s § 10 ods. 3 VZN obce Vinodol č...../2008 o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

Vinodol za účelom vyradenia neupotrebiteľného majetku v ................................(názov organizácie) 

ku dňu ............................ 

 

z r i a ď u j e m  

 

 

vyraďovaciu komisiu  v zložení: 

 

 

 

1.  predseda komisie      .......................................................... 

 

2.  podpredseda             .......................................................... 

 

3. člen komisie               ......................................................... 

 

4. člen komisie              .......................................................... 

 

5. člen komisie              .......................................................... 

 

 

 

 

Vo Vinodole, dňa........................................................                         ................................................ 

                                                                                                                   štatutárny orgán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

členom komisie podľa textu 

  

 

 
 

 

 

 



 P R O T O K O L    O    V Y R A D E N Í 
majetku obce Vinodol z účtovnej evidenice  

 
- hmotného  majetku 
- nehmotného  majetku  
v správe: 
/názov organizácie/ 
Názov majetku : 
 

          

................................................................................................................................................................................. 

              
Cena  ........................................EUR ..........................Sk      (Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK) 

                                                                                                   

Inventárne číslo: .....................................      Výrobné číslo................................... 

                                          
Spôsob nadobudnutia ............................................................................................                                                                        
Kolaudačné rozhodnutie /číslo, dátum/  ...............................................................       
Miesto, k. ú., číslo parcely ..................................................................................... 
Rozmery :................................................................................................................ 
Dodávateľ, výrobca: .............................................................................................. 
                                                   
Technický stav pri vyradení  ................................................................................ 
                                                          
Rok pôvodného nadobudnutia  ............................................................................ 
Znak jednotného triedenia ................................................................................... 
 

D ô v o d   vyradenia: ........................................................................................... 
 

S p ô s o b  naloženia s vyradeným majetkom .................................................... 
/priložiť doklad o odovzdaní zberným surovinám, resp. o spôsobe likvidácie / 

 

Zodpovedný zástupca organizácie / meno, podpis, pečiatka/   

 
 
 Pre potreby účtovnej evidencie:  
Číslo zápisu ......................................... 
Číslo účtovného dokladu ................................ zaúčtoval /podpis/ ............................ 

   Dátum vyradenia z majetku:................................... 
 

 

V y r a ď o v a c i a  komisia / ustanovená  vedúcim organizácie / s vyradením                - s ú h l a s í                                 

                                                                                                                                                  - n e s ú h l a s í  
 

l.   predseda  .................................................. 

 

2.  podpredseda .............................................. 

 

3. člen        ..................................................... 

 

4. člen  ........................................................... 

 

5. člen ............................................................ 

 

 

 

Vo Vinodole,  dňa ..................... 

 

 


