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Zásady hospodáľenia a nakladania s majetkom
Bratislavského samospľávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa $ l1 ods. 2 písm. b) zákona č' 302l20ol
Z' z. a samospľáve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o samosprávnych kľajoch") a $ 9 ziíkona č. 446/200l Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších pľedpisov sa uznieslo na týchto Zésadách hospodiĺľenia a nakladania s majetkom
Bratislavského samosprávneho kľaj a (ďalej len,,Zásady"):

čt. t
Úvodné ustanovenia

1.) Ciel'om týchto Zásad je zabezpečit' ochranu verejného zénjmu, záujmov obyvatel'ov
Bratislavského samosprávneho kľaja (ďalej len,,samospľávny kľaj"), tľansparentnost', maximalizáciu
príjmov a zefektívnenie výdavkov samosprávneho kľaja pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve
samosprávneho kľaja.

2.) Tieto Zásady sa vďahujú na majetok Bratíslavského samosprávneho kľaja (ďalej: ,,majetok",
alebo ,,majetok samosprávneho kľaja") a uľčujú bliŽšie podľobnosti nakladania s majetkom podľa
zákona č. 4461200l Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len ,,Zétkón").

3') Zásady v nadväznosti na Zákon upľavujú:
a- prŕtva apovinnosti správcovl pľi správe majetku samospľávneho kaja,
b. postup zvereniamajetku samosprávneho kľaja do spľávy spľávcovi,
o. podmienky odňatia majetku zo spľávy správcovi,
d. postup a podmienky pľenechania majetku do uŽívania iným fyzickým alebo pľávnickým

osobĺĺm,
e. spôsoby pľevodu majetku,
f. úkony nakladania s majetkom samosprávneho kĺaja podliehajúce schváleniu orgánmi

samosprávneho kĺaja,
g. určenie hodnoty majetku, na ktoru sa pri nakladaní s takýmto majetkom vyžaduje schválenie

Zastupiteľstvom samosprávneho kĺaj a (ďalej len:,,zastupitel'stvo..),
h. spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papieľov a majetkorných podielov

na pľávnických osobách ialožených samosprávnym 
_kajom 

alebb u kto'y.h mŕl
samosprávny kľaj postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vp|W2, s dôrazom na
transparentno st' a efektívnosť nakl adania s maj etkom'

4.) Tieto Zásady sa nevzt'ahujú na:
a. nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi na pľávnických osobách' dôsledkom

ktoľého je zmena vlastníctva, ak postup podl'a $ 9a ods. l až7 Zákonavylučuje osobitný
predpis,

b. nakladanie s finančnými prostľiedkami, ktoľé upravujú osobitné predpisy, 3

] $ 0 oas. l zákonač,.446/200l Z' z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskoľších pľedpisov2napr. $6óa)obchodnéhozákonníka, $9ods. l pism.b)zákonač.34312.015Z.z.overejiomôbstarávaníao zrneneadoplnsní
niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov

r zákon č. 523lLO04 o rozpočtových pľavidtácľl verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č' 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých ziíkonov v znení neskorších
pľedpisov azikon č.292/2014 Z' z. o príspevku poskytovanom z európskych štľukturálnych a investičných londov a o Zmgne a
doplnení niektoých zálkonov
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c' nakladanie s majetkom, ktoré upľavujú osobitné predpisya,
d. na užívanie koncesného majetku, ktoľý koncesionár užívav ľozsahu, za podmienok a v lehote

dohodnutých v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných pľác alebó v koncesnej zmluve
na poskytnutie sluŽby uzatvoľenej podl'a osobitného zákona,s

e. ani na užívanie pľioritného majetkuó'

5.) Všetky právne úkony spojené s nakladanĺm s majetkom samosprávneho kľaja musia mať
písomnú foľmu, inak sú neplatné.

čl. z
Majetok samospľávneho kľaja

1') Majetok samosprávneho kľaja tvoľia nehnutel'né veci a hnuteľné veci, vľátane finančných
prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové pľáva, ktoľé sú vo vlastníctve samospľávneho kĺaja
podl'a Zikona, alebo ktoré nadobudol alebo nadobudne samosprávny kľaj do vlastníctva prechodom
z majetku štátu na zrĺklade Zátkonaalebo osobitného zákona, alebo vlastnou činnosťou, ako aj majetok
nadobudnutý do vlastníctva samospľávneho kraja vlastnou činnosťou spľávcu7.

2.) Samosprávny kľaj nadobúda majetok najmä zo zákona, kúpou, zámenou, daľovaním, dedením,
rozhodnutím oľgánov štátnej spľávy a vlastnou činnost'ou, ako aj vlastnou činnost'ou ľozpočtových
a príspevkových organizácií zľiadených samospľávnym krajom. Rozpočtové organizácie
apríspevkové organizácie zriadené samosprávnym kľajom nemôžu nadobudnút'majetok do svojho
vlastníctva. Tieto organizácie iba spravujú majetok vo vlastníctve samosprávneho kraja a pľi
nakladaní s týmto majetkom postupujú v súlade so Zákonom a týmito Zásadami.

3') Majetok samospľávneho kĺaja sa člení na:
a. Dlhodobý majetok - majetok, ktoľého doba pouŽiteľnostije dlhšia ako 1 rok' má samostatné

technicko-ekonomické určenie, a ktoľého obstaľávacía cena je rovná a vyššia ako l 700,- Eur
pľi hmotnom majetku, a ľovná a vyššia ako 2 4O0,- Eur pri nehmotnom majetku. Pozemky,
budovy a stavby sú dlhodobým majetkom bez ohl'adu na obstarávaciu óenu. Dlhodobý
majetok sa člení na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý
finančný majetok.

b. obežný majetok:

' Drobný nehmotný a hmotný majeÚok - majetok, ktoľého doba pouŽiteľnosti je dlhšía
ako l rok, má samostatné technicko-ekonomické určenie, a ktorého obstarávaciá cena je
niŽšia ako l 700'- Euľ pľi drobnom hmotnom majetku a niŽšia ako 2 400,- Eur pľi
dľobnom nehmotnom majetku.
BSK dľobný majetok eviduje nasledovne:

i. majetok, ktoľého obstarávacia cena je ľovná a vyššia ako l00,- eut azároveň nižšia
ako l 700,- Eur, resp. 2 400,- Eur sa eviduje na podsúvahov,ých účtoch"

ii. majetok, ktorého obstaľávacia cena je ľovná a vyššia ako 50,_ Eur a záľoveň niŽšia ako
l00,- Euľ sa eviduje v opeľatívnej evidencii,

iii. majetok, ktoľého obstarávacia cena je nižšia ako 50,_ Eur, nepodlieha ďalšej evidencii.

a napr. zákon č. l82l1993 Z, z, o vlastnictve býov a nebýových priestorov v znenĺ neskorších pľedpisov
5 zákon č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a-dopineni niektorých zákonov v znéní neskorších predpisov $ 9 c) zátona
- é,. 44612001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
ó 

$ 9 e) zákona č. 4461200l Z. z. o majetku vyšších územných cclkov v zneňĺ neskorších predpísov7E 6ods'3 a$ 6a)ods.1 písm. c)zákonač. 446/200l Z'z.omajetkuvyšŠíchúzemnýchcelkovvzneníneskoršich predpisov
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o Kľátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti je katšia ako l ľok. BSK
obstaľanie kátkodobého majetku zúčtuje do spotreby a nepodlieha ďalšej evidencii.

4.) Spľávca je povinný k začiatku najbližšieho účtovného obdobia zosúladiť účtovnú evidenciu
majetku s predchádzajúcimi bodmi tohto článku'

člr
Majetkové postavenĺc samosprávneho kľaja

1.) Samospľávny kľaj hospodári s majetkom samostatne alebo prostľedníctvom spľávcu, ktorym je
ľozpočtová orgarizárcia alebo pľíspevková organizácia, zriadené samosprávnym kĺajom' Správa
majetku samosprávneho kaja je súhm opľávnení a povinností spľávcu v zmysle $ 6 ods. 2 Zákona
k tej časti majetku samosprávneho kľaja, ktorú mu Bľatislavský samosprávny kľaj zveril do
spľávy, ďalebo ktoru správca nadobudol vlastnou činnost'ou. Spľávca je povinný pľi správe
majetku postupovat'v súlade so Zákonom a v súlade s týmito Z,ásadarni.

2.) Spľávca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktoý správca nadobúda,
je vlastníctvom samospľávneho kľaja' Správca vykonáva pľávne úkony pľi nadobúdaní a správe
majetku samospľávneho kraja v mene samospľávneho kľaja. Správca koná V mene
samosprávneho kaja pľed súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku
samosprávneho kľaj a, ktory spravuje.

3.) V konaní pred súdmi a inými orgránmi vo veciach týkajúcich sa majetku samosprávneho kraja je
spľávca viazaný pľávnym názorom samosprávneho kraja.

4') Správa majetku samosprávneho kľaja vzniká v zmysle Zékoĺa, ato
a. zveľením majetku samospľávneho kĺaja do spľávy správcoví,
b. pľevodom alebo zámenou správy majetku samospľávneho kĺaja medzi spľávcami,
c. nadobudnutím majetku do vlastníctva samosprávneho kraja vlastnou činnostbu správcu.

5.) Majetok samosprávneho kraja zverený do správy určí pľi zriadení správcu samosprávny kĺaj v
zriaďovacej listine' Zmeny vecného a finančného vymedzenia majetku, ktor'ý správcovi
samospľávny kľaj určil v zriaďovacej listine pľi jeho zriadeni sú premietnuté v Protokole
o zveľení majetku a jeho dodatkoch v súlade s týmto článkom.

6.) Zverenie ďalšieho majetku do správy sa uskutočňuje:
a. písomným rozhodnutím predsedu samosprávneho kľaja (ďalej len: ,,pľedsedď') formou

Protokolu o zvereni majetku v prípade dlhodobého majetku,
b. odovzdávacím a preberacím pľotokolom pľi obežnom majetku, podpísaným za BSK vedúcim

zamestnancom vecne príslušného odboru zodpovedným za správu majetku'

7.) Správca, ktorému bol majetok zverený je povinný písomne zvercný majetok prevziať a odo dňa
zverenia je povinný postupovat' pri nakladaní so zvereným majetkom v zmysle Zátkona a týchto
Zásad'

8') Rozhodnutie predsedu o zverení majetku do správy je individuálnym aktom ľiadenia a nie je
ľozhodnutím v spľávnom konaní. Voči takémuto rozhodnutiu nie je pľípustný opľavný
prostľíedok a nie je pľeskúmatel'né súdom.
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9.) V protokole o zverení majetku (ďalej len,,Pľotokol") je zverený majetok jednotlívo vymed,zený,
ako aj majetkové práva a zäväzky s vymedzeným majetkom súvisiace ku dňu ,u...nĺu majetku;
v pľípade nehnuteľneho majetku sú súčasťou Pľotokolu aj údaje z katastra nehnuteľností podl'a
osobitného pľedpisu8.

l0.) Pľotokol o zveľení majetku so správy musí obsahovať:
a' odovzdávajúceho _ prebeľajúceho,
b. presné vymedzenie zveľeného hnutel'ného a nehnutel'ného majetku samospľávneho kľaja,
c. v prípade nehnutel'ného majetku údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného pľedpisu,
d' účtovnú hodnotu zveľovaného hnutel'ného a nehnuteľného majetku, podmienŔy ú8tovania

majetku, vstupnú a zostatkovú hodnotu (údaje väčšieho ľozsahu môžu tvoriť samostatnú
prílohu protokolu),

e. deň ku ktorému sa majetok zveruje do správy,
f. v pľípade zverenia hnuteľného majetku ako pľíloha nadobúdacie doklady,
g. podpis pľedsedu
h' dátum a podpisy vecne pľíslušných vedúcich Zamestnancov za odovzdávajúceho a

pľeberajúceho.

1 1-) Doplnenia' alebo akékol'vek zmeny zveľeného majetku sa uskutočňujú ťormou číslovaného
dodatku k Protokolu o zverení majetku do správy, pričom musí byť zrejmé,ku ktoľému dňu bola
táto zmena resp' doplnenie vykonané.

l2.) Pľedseda je oprávnený vydať Súhrnný protokol o zverení majetku, ktoý má spľávca v správe
k aktuálnemu termínu, spravidla ku koncu kalendárneho roka (ľatej len: ,,súhrnný protoĹol,,).
Všetky nasledujúce doplnenia, alebo akékol'vek Zmeny zveľeného majetku sa uikutočňuiú
formou číslovaných dodatkov k súhľnnému protokolu.

l3') Pľevod spľávy majetku v zmysle $ 6a ods. 3 Zétkonaa zitmenasprávy majetku v zmysle $ 6a
ods. 4 Zákona medzi správcami sa uskutočňuje písomnou zmluvou o prevode spľávy aiebo
písomnou zmluvou o zámene spľávy majetku, pľičom sa na ne vyžaduje predchádzajúci písomný
súhlas Bratislavského samosprávneho kraja, inak sú prevod spľávy alebo zĺámená správý
neplatnými. Zm|uva oprevode spľávy aZm\uva o zámene musí mať písomnú formu..u'í
obsahovat'okľem náležitostí ustanovených v osobitnom pľedpiseg aj uľčénie pľedmetu pľevodu/
zámeny , účel jeho využitia, deň prevodď zámeny a dohodnutú cenu, ak j e prevod odplatný.

Čl. ĺ
Hospodáľenie s majetkom samospľávneho kľaja

1.) Samospľávny kľaj a spľávcovia sú povinní majetok samosprávneho kraja zveľaďovat', chľániť
a zhodnocovat', azatým účelom sú povinní najmä:
a. udrŽiavat' aužívat'majetok v súlade so záujmami samosprávneho kľaja,
b. chránit'majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitÍm,
c. pouŽívať všetky pľávne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania práv

alebo opĺávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

8 zákon č' 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností ao zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam v znení neskoľších
predpisov
9 EB až 5l občianskeho zákonníka
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d. viest'majetok v účtovníctve a v príslušnej evidencii podľa osobitných predpisovlo,
e. vykonávat' inventaizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisovll a podl'a

rozhodnutí pľedsedu,
f. vykonávať pľávne úkony pľi nadobúdaní a správe majetku samospľávneho kraja v mene

samospľávneho kľaja,
g. konať v mene samosprávneho kľaja pľed súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoľé sa týkajú

majetku samosprávneho kĺaja, ktorý spravuje.

2.) Samospľávny kĺaj a správcovia sú povinní zachovávat'účelové uľčenie majetku podl'a $ 8 ods. 1

Zákona, ato až do okamihu skončenia tejto povinnosti v súlade $ 8 ods. 2 Zäkona.

3.) Pľedseda ako štatutárny orgán samospľávneho kraja môže uložit'písomným pokynom ďalšie
povinnosti správcom pľi hospodarení s majetkom samospľávneho kraja. Takýo pokyn je pre správcu
zéĺväzný.

Čls
Podmienky odňatia spľávy majetku

l-) Samosprávny kľaj môŽe odňať spľávu majetku samosprávneho kľaja správcovi v plnom rozsahu
alebo čiastočne, ak:

a. spľávca porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov, z ustanovení týchto
Zásad ďalebo súvisiacich interných pľedpi sov,

b. je to v záujme lepšieho využitia majetku a na prospech samospľávneho kraja,
c. si to vyžaduje všestranný rozvoj inemia samosprávneho kľaja a potľieb jeho obyvatel'ov,
d' ide o majetok, ktory je pľe spľávcu prebytočný alebo neupotľebiteľný, alebo ak ide o majetok,

s ktoým samosprávny kľaj nakladá pľiamo alebo ktoľý chce samosprávny kľaj využiť ako
koncesný a1ebo prioritný majetok.

2.) Na odňatie správy hnuteľného anehnutel'ného majetku samosprávneho kraja sa použijú
ustanovenia pľimeľane ustanovenia Čl. : tychto zásad.

Čl. ĺ
Nadobudnutie maj etku vlastnou činnost'ou správcu

l.) V prípade nadobudnutia dlhodobeho majetku foľmou darovania samosprávnemu kľaju
prostredníctvom správcu je spľávca povinný pľedložiť bezodkladne, najneskôľ do konca
kalendárneho ľoka, v ktorom prišlo k darovaniuo Uradu samosprávneho kľaja kópiu darovacej
zmluvy.

2.) V pľípade nadobudnutia nehnutelhého majetku formou darovania sa uplatní postup podľa Čl' l o
ods. 1 písm. d) týchto Zásad.

l0 napr. ziĺkon č. 43ll200z Zb. o účtovníctve v znení neskorších pľedpisovIl 
$ 29 a 30 ziĺkona č. 43112002 Zb. o účtovníctve v zneni neskorúích iredpisov
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ct.7
Prebytočný majetok a nakladanie s pľcbytočným majetkom

l.) Prebytočný je majetok, ktoý samosprávny kľaj alebo správca nepotrebuje na plnenie svojich úloh
v ľámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, alebo ktoý neslúži a ani sa
nepľedpokladá, že v budúcností bude slúžiť správcovi alebo samosprávnemu kĺaju na
zabezpečovanie plnenia jeho uloh. Za pľebytočný majetok sa považuje aj časť hnutel'ného
i nehnuteľného majetku, ktoľá presahuje rozsah primeľaný potrebám samosprávneho kaja alebo
spľávcu.

2.) Povinnost'ou všetkých spľávcov je sústavne sledovat', ktory bĺuteľný a nehnutel'ný majetok'
vedený v ich účtovnej evidencii, sa stal prebytočný alebo neupotľebiteľný a postupovat'v súlade
s týmito Zásadami'

3,) o prebytočnosti majetku ľozhoduje:
a. zastupiteľstvo - vžďy ak ide o nehnuteľný majetok; v pľípade hnuteľného majetku, ak

jcdnotková zostatková ccna majetku je rovná a vyššia ako 35.000,- Liuľ,
b. riaditel' Úradu samosprávneho [.raja ] ak ide o *u.|.ĺok, ktorého zostatková cenaje niŽšia ako

35.000,- Euľ,
c. štatutámy zástupca správcu - ak ide o obeŽný majetok, ktorého obstarávacia cena bola nižšia

ako 1 700,- Eur prí hmotnom majetku, resp' nižšia ako 2 400,- Eur pri nehmotnom majetku,
a ak ide o kĺátkodobý majetok.

4') o pľebytočnosti rozhoduje príslušný orgán v súlade s pľedchádzajúcim bodom písomným
Rozhodnutím o pľebytočnosti majetku, ak nejde o rozhodnutie zastupiteľstva uznesením.

5.) Správca je povinný bez zbytočného odkladu predložiť návľh na vyhlásenie pľebytočného
majetku, o ktorom nie je podľa týchto Zásad oprávnený rozhodnút' sám, samospľávnemu kľaju,
ktoý posúdi prebytočnosť takéhoto majetku. Pľe posúdenie moŽnosti resp. nemoŽnosti ďalšieho
využitiapľebytočného majetku samospľávneho kraja je spľávca tohto majetku povinný predloŽit'
doklady, ktoré musia obsahovat':
a. označenie pľebytočného majetku samospľávneho kĺaja,
b. inventárne číslo,
c. nadobúdaciu / zostatkovú hodnotu podľa účtovnej evidencie,
d. informáciu či sa jedná o dočasnú alebo trvalú pľebytočnost',
e. v prípade, že sa jedná o prebytočnosť technických zaľiadení, je nutný znalecký posudok

vyjadrenie dopľavného inšpektorátu a pod.,
f. návľh ďalšieho naloŽenia s týmto majetkom.

6.) Na základe Rozhodnutia o pľebytočnosti podl'a predchádzajúcich bodov môŽe samosprávny kraj
s pľebytočným maj etkom naložit' naslcdovnými spôsobmi:
a. odňatie prebytočného majetku zo spľávy,
b' zverenie pľebytočného majetku do správy iného správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti

samospľávneho kľaja,
c. prevod správy pľebytočného majetku medzi správcami,
d. zŕĺmena správy prebytočného majetku medzi správcami,
e. nájom pľebytočného majetku,
f. predaj (prípadne zámena) pľebytočného majetku iným pľávnickým alebo fyzickým

osobám v súlade s týmito Zásadami.
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7.) V pĺípaĺle, ak spľávca ľozhodne o prebytočnosti majetku, je povinný, pokiaľ nejde o kátkodobý
majetok' infoľmovať o prebytočnosti majetku Urad samospľávneho kľaja- Správca môžL
s prebytočným majetkom naložit' v súlade s písm. c. až e. pľedchádzajúceho bodu a v súlade
s Cl. 3 ods' 13.) týchto Zäsad'

čt. ĺ
Neupotľebitel'ný majetok a nakladanie s neupotľebitel'ným majetkom

l.) Neupotľebiteľný je hnutel'ný majetok, ktorý pľe svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, zľejmú
technickú alebo morálnu zastaranosť alebo nehospodámost'v prevádzke, nehospodárnosť op.áuy,
alebo z iných závažných dôvodov nemôŽe slúžiť svojmu účelu alebo uľčiniu, at v i1icľrio
zásadách nie je upravené inak.

2.) V prípade, ak ide o zvereĺý majetok podľa Čt. z ods' 3.) písm. a. ab. okľem obežného majetku,
o ktoľého neupotľebitel'nosti rozhoduje sám správca, je správca povinný predloŽiť návih na
vyhlásenie neupotrebiteľnosti majetku spolu s odôvodnením vecne pľíslušnému odboru Úradu
samosprávneho kraja zodpovednému za správu majetku. Návrh obsahuje stručné odôvodnenie
vrátane uľčenia vstupnej a zostatkovej hodnoty majetku a spôsobu likvidácie.

3.) Na rozhodovanie o neupotľebiteľnosti majetku sa použije primerane postup podľa Čt. z oas. :.;
a 4.) týchto Zásad.

4.) Písomné Rozhodnutie o neupotrebitel'nosti majetku a o spôsobe jeho likvidácie musí obsahovat'
najmä označenie neupotrebitel'ného majetku a jeho identifikačné údaje. Správca k ľozhodnutiu
dodatočne pľipojí doklad o spôsobe likvidácie neupotrebitel'ného majetku.

5.) V mimoľiadnych prípadoch, ak by na základe znaleckého posudku rekonštrukcia stavby bola
nákladnejšia ako jej asanácia, ľesp. hľozí nebezpečenstvo ujmy nazdravi, živote amajetku, je
samospľávny kĺaj oprávnený podat' návľh na odstránenie stavby a následne nehnuteľnost'
odstrániť. V pľípade, ak je takáto nehnuteľnosť zverená do spľávy, je správca povinný
bezodkladne písomne oznélmiť samosprávnemu kraju skutočnosti podl'a prvej vety a navrhnút'
nehnutel'nost' odstrĺĺnit''

6.) Súpís vyľadeného majetku zvereného správcovi Protokolom o zverení majetku je správca
povinný oznámiť ztiaďovateľovi vŽdy ku koncu kalendámeho roka.

člq
Likvidácia neupotľebitel'ného majetku

1.) Majetok, ktoľý bol vyhláscný ako neupotľebiteľný' sa zlikviduje. o spôsobe likvidácie ľozhoduje
orgĺĺn, ktoľý vyhlásil majetok za neupotrebitel'ný.

2-) Neupotrebiteľný majetok, ktoý môže byt' využitý ako druhotná suľovina, ponúkne
samosprávny kľaj ďalebo správca pľávnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá sa zaoberá
výkupom dľuhotných surovín, Ak nebude neupotľebiteľný majetok vyuŽitý ako druhotná
surovina, zabezpečí samosprávny kľaj a laIebo správca jeho likvidáciu v súlade s osobitným
pľedpisoml2.

|2 zél<'on č,.79l20l5 Z.z' v znení neskorších predpisov
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3.) Fyzickú likvidáciu neupotrebitel'ného majetku zabezpeči na svoje náklady subjekt, ktoľý mal
naposledy tento majetok v drŽbe, užívaní alebo ktorý ho viedol vo svojom účtovníctve.

4.) Na základe dokladu o fuzickej likvidácii sa majetok vyradí z účtovnej, alebo opeľatívnej
evidencie. Zápisnĺca o vyradení sa pľipojí ako príloha k písomnému Protokolu o fozickej
likvidácii.

cr. 10
Niektoľé podmienky pľevodu vlastníctva majetku

1.) Schváleniu zastupiteľstvom podliehajú úkony vymedzené v $ 9 ods. 3 Zákona a týchto Zásad
v nasledovnom rozsahu:

a. spôsob pľevodu vlastníctva nehnuteľného majetku samospľávneho kraja; to neplatí, ak je
samosprávny kľaj povinný pľeviesť nehnutelhý majetok podl'a osobitného pľedpisu,l3

b' podmienky obchodnej veľejnej súťaŽe, ak sa má pľevod vlastníctva nehnutel'ného majetku
samosprávneho kraja rea|izovať na základe obchodnej veľejnej s,Úťaže,

c. prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku samospľávneho kľaja, ak sa ľealizujú priamym
predajom,

d. pľevody nehnuteľného majetku do vlastníctva sÍrmosprávneho kĺaja,
e. pľevody hnuteľného majetku z/do vlastnĺctva samosprávneho kľaja nad zostatkovú hodnotu

35.000,-Eur,
f. pľencchanic majetku samospľávneho kľaja do užívania na dobu uľčitu nad 10 ľokov, vrátane

kaŽdého predlžcnia doby uŽívarria prcsahtrjúceho túto dobu,
g' nakladanie s majetkovými právami samospľávneho kľaja nad zostatkovú hodnotu 35.000,-€,
h' vklady majetku samosprávneho kraja do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných

spoločností,
i. koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie

služby uzatvorené podľa osobitného pľedpisula (ďalej len ''koncesná zmluva''), a to
tľojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

j. nadobúdanie apľevody akcií, ako aj akejkol'vek majetkovej účasti samosprávneho kraja
v iných právnických osobách,

k. zámer rea|izovať zlepšenie eneľgetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve
samosprávneho kľaja prostredníctvom energetickej služby s gaľantovanou úspoľou eneľgie
poskýovanej na základe zmluvy o eneľgetickej efektívnosti pľe veľejný sektoľ.15

2.) Samosprávny kraj môže previesť vlastníctvo svojho majetku len, ak je takyto majetok vyhlásený
za prebytočný alebo neupotľebiteľný.

3.) Pľevod vlastníctva majetku samosprávneho kraja sa uskutoční v súlade s $ 9a Zákona a týmito
Zásadami. Spôsob pľevodu majetku určí zastupitel'stvo uznesením.

l3 napr. zĺákon č' l82ll993 Z' z. o vlastnĺctve býov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
la zákon č,' 343ĺ2015 Z. z. o verejnom obstaĺávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov
|5 $ l8 ziĺkona č,.321/2014 Z.z. o energetíckej efektívnosti a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení zákôna č. 4l20l9 Z.z'
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4.) Zámer samospľávneho kľaja pľedat' majetok ako aj spôsob predaja oznámi samospľávny kľaj na
svojej úľadnej tabuli, na internetovej stránke a v regionálnej tlači, ak osobitný zákont6 neupľavuje
ďalšie spôsoby zverejnenia. BliŽšie podmienky zverejnenia sú upravené podľa spôsobu pľedaja
v nasledujúcich článkoch týchto Zásad.

5.) oznámenie vregionálnej tlači podl'a pľedchádzajúceho odseku sa vykoná aspoň vjednom
ľegionálnom periodiku.

Čl. tt
Pľiamy pľedaj

1.) Samospľávny kľaj môŽe pľeviesť vlastníctvo svojho majetku priamym pľedajom, len ak
všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného pľedpisul7 nepľesiahne 40.000,- €.
Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku samosprávneho kraja pri priamom pľedaji nesmie byt'v
deň schválenia pľevodu zastupitel'stvom staľšie ako šesť mesiacov.

2.) Samosprávny kľaj zveľejni zámer pŕedat' svoj majetok priamym pľedajom v súlade s Č1. 10 ods.
4 týchto Zäsad najmenej na 15 dní. Záttoveŕ. zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk
záujemcov.

3.) Samosprávny kľaj nemôže previest' vlastníctvo svojho majetku pľiamym predajom na fyzickú
osobu, ktorá je v tomto vyššom územnom celku:
a. predsedom vyššieho územného celku,
b. poslancom zastupitel'stva,
c' štatutĺĺrnym oľgánom alebo členom štatutárneho oľgánu právnickej osoby zriadenej alebo

založenej vyšším ťlzemným celkom,
d. riaditel'om úradu vyššieho územného celku,
e. zamestnancom vyššieho územného celku'
f' hlavným kontrolórom vyššieho územného celku,
g. blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) aŽ Q.

4.) Samosprávny kľaj nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku pľiamym predajom na právnickú
osobu, v ktoľej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho oľgánu, členom ľiadiaceho' výkonného alebo dozorného orgánu je osoba
uvedená v pľedchádzajúcom odseku; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom
je vyšší Územný celok alebo v ktorej má vyšší 'Územný celok obchodný podiel.

čl.tz
obchodná veľejná sútnaž

1.) obchodnáverejnásúťaŽsauskutočňujevsúlade $9aods. l písm. a)Zékonavspojení s$$28l
aŽ 288 obchodného zákonníka.

|ó napľ. zákon č.305/2013 Z. z. o elektľonickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmcnc a ĺloplnení niektoých
zákonov (zákon o e_Governmente) v znenĺ neskorŠích predpísov
l7 vyhláška Ministerstva spravĺlĺllivosti Slovenskej republiky č,.492/20042. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majctku v znení

neskorších predpisov
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2.) Podmienky obchodnej verejnej sút'aŽe samosprávny kľaj uveľejní v súlade s Čt' to ods.4 týchto
Zásad minimálne na 15 dní pľed uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súthŽe.
Zverejnenie v regionálnej tlači musí obsahovať miesto, kde sú zveľejnené podmienky obchodnej
veľejnej súťaŽe.

3.) Zastupitel'stvo uznesením, ktoým schvaľuje podmienky obchodnej verejnej sút'aŽe na prevod
a nájom majetku podľa bodu 7.) tohto článku uľčí:
a' majetok zaradený do pľedajďnájmu formou obchodnej veľejnej suťaže,
b' záväz'né kľitéria pre vyhodnotenie ponúk,
c. ďalšie podmienky obchodnej verejnej sút'aže.

4.) obchodná verejná sút'až pri pľedaji majetku a nájme majetku podl'a bodu 7.) toho článku sa
uskutočňuje foľmou elektľonickej aukcie. V odôvodnených prípadoch nie je nutné pľi predaji
ďalebo nájme majetku použiť elektronickú aukciu, a to najmä, keď sa do vyhlásenej sút'aŽe
prihlási iba jeden záujemca'

5.) Po vykonaní obchodnej verejnej sút'aže pľedloŽí Urad BSK na najbližšie zasadnutie
zastupitel'stva návľh na rnýbeľ najvhodnejšej ponuky s písomnou informáciou o pľedchádzajúcom
priebehu sút'aŽe s návrhom uznesenia o pľedaji alebo nájme majetku.

6.) Vzor vyhlásenia obchodnej verejnej súťaŽe je prílohou č' t týchto Zásad.

7.) Zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej veľejnej sút'aže a vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže pľi nájme na dobu uľčitú nad 10 rokov, vľátane kaŽdého predĺženiatejto doby
presahujúceho túto dobu.

8.) Vyhlásenie podmienok a vyhodnotenie oVS na pľevod a/a|ebo nájom majetku presahujúci l0
ľokov organizačno-technicky zabezpečuje Urad B SK.

čl ts
Dobľovol'nä ilražba

l ') V prípade ľozhodnutia zastupiteľstva o pľevode svojho majetku formou dobľovol'nej ďražby
postupuje samospľávny kľaj vsúlade sustanoveniami Zákona azálkona č.52712002 Z. z.
o dobrovoľných dľaŽbách ao doplnení zálkona Slovenskej náľodnej rady č' 3231199l Zb.
o notiároch a notáľskej činnosti (Notáľsky poľiadok) v znení neskorších predpisov.

2.) Zámer predať majetok foľmou &ažby zveľejní samosprávny kĺaj v súlade s Čt. to ods.4 týchto
Zásad minimálne na dobu 15 dní pred otvoľením draŽby. Zverejnenie vregionálnej tlači musí
obsahovat'miesto, kde sú zverejnené podmienky dražby.

čl. tĺ
Vylúčenie postupu podl'a Čt. tt až l3 týchto Zásad pľi pľevode majetku

Ustanovenia týkajúce sa prevodu majetku obchodnou veľejnou súťaŽou, dľažbou, alebo priamym
pľedajom podl'a Čt. t t - l3 týchto Zásad sa nepoužijú pľi prevode majetku samosprávneho kľaja a'to:

il



l') nehnuteľného majetku, ktoý je samospľávny kraj povirný pľeviesť podľa osobitného predpisu,
alebo ktorým sa realizuje právo na pľednostný pľevod podl'a osobitného predpisu,l8

2.) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vľátane pril'ahlej plochy, ktoľá svojím
umiestneníĺn a využitĺm tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou,

3') podielu majetku vyššieho územného celku, ktoľým sa realizuje zálkonné predkupné právo,19
4.) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cenaje nižšia ako 3 500 Euľ,
5.) pľi pľevodoch majetku samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
6.) pľi prevode nehnuteľného majetku samosprávneho kraja do vlastníctva ľegistľovaného sociálneho

podniku ako formy investičnej pomoci,20

čt. ts
Dôvody hodné osobitného zretel,a

l.) Pľi pľevodocha/a|ebo nájme majetku samosprávneho kaja z dôvodu hodného osobitného zĺetel'a
zastupitel'stvo rozhoduje tľojpätinovou väčšínou vŠetkých poslancov.

2.) osobitný zreteľ musí bý' vždy zdôvodnený.

3.) Zámer previest'ďalebo prenajat'majetok týmto spôsobom je samosprávny kľaj povinný zveľejniť
najmenej 15 dní pľed schvaľovaním prevodu ďalebo nájmu zastupitel'stvom na svojej úľadnej
tabuli a na svojej internetovej stľánke, pričom tento zámeľ musí byt' zveľejnený počas celej tejtó
doby.

4.) Pľípadmi hodnými osobitného zrete|'a sa ľozumejú najmä okolnosti, ktoré odôvodňujú
uprednostnenie verej ného záujmu samosprávneho kľaj a.

ct. 16
Pľenájom majetku

l.) Ustanovenia$9aods. laž3aods.5až 7ZékonaaČ1. lt aČl' 12 týchtoZásadjesamosprávny
kľaj a spľávca povinný pľimeľane pouŽiť aj pri prenechávaní majetku samosprávneho kľaja do
nájmu, ak osobitný predpis2| neustanovuje inak, a to najmenej zatakénájomné, zaakésa v tom
čase a na tom mieste obvykle pľenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci, okľem :

a- hnutel'nej veci vo vlastníctve samosprávneho kľaja, ktorej zostatková cena je nižšia ako
3,500,- €,

b' nájmu majetku samospľávneho kĺaja, ktoľého trvanie s tým istým nájomcom nepľelaočí
10 dní v kalendáľnom mesiaci,

c. pri nájmoch majetku samosprávneho kľaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa'

l8 napr. zákon č' lĺl2/l993 Z.z. o vlastníctve býov a nebýových priestorov v znení neskoľŠích predpisov
19 napr. $ l40 občianskcho ziíkonnĺka
20$ l7ods. l písm. ť)zákonač. tlzlzalTZ.z.osociálnejekonomikeasociálnychpodnikochaozmeneadoptnení niektoých
zákonov
2l napr. zákon č. l89ll99zZb. o iprave niektorých pomeľov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými nrihľadami v znení neskoršÍch

predpisov
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d. nájmu nehnutel'ného majetku samospľávneho kľaja registrovanému sociálnemu podniku ako
formy investičnej pomoci22.

2.) ľ;i ryj1emajetku samosprávneho krajazdôvodu hodného osobitného zreteľaplatia ustanovenia
Cl. l5 obĺlobne'

3.) Za účelom stanovenia výšky nájomného v súlade s bodom 1 .) tohto článku je samospľávny kĺaj
alebo správca povinný vykonať pľimeľaný prieskurn a uchovat' doklady preukazujúce, žó
stanovená výška nájomného zodpovedá obvyklému nájomnému v danom čase á v danom mieste.

4.) Pľenajímatel' je povinný pľi stanovení výšky nájmu zohľadnit' pľimeraný zisk, výšku
pľevádzkových nákladov, daň vyrubenú na predmet nájmu správcom dane aĹo aj pľípädné
technické zhodnotenie predmetu nájmu.

5.) Pri stanovení ceny nájmu v súlade s bodom 3.) tohoto článku Úľad samosprávneho kľaja
vspolupľáci sjednotliqými správcami vypľacuje cenové tabuľky, ktoré sú pľi stanovení
minimálnej ceny pri vyhlasovaní obchodnej veľejnej súťaŽe na nájom majetku pré jednotlivých
spľávcov závdzne.

6') V prípade záujmu o prenájom majetku samospľávneho kraja, ktoľý je už prenechaný do uŽívania
na ziíklade nájomnej zmluvy,je samospľávny kľaj alebo spľávcapovinný rokovati s doterajším
nájomcom o zqýšení nájomného na výšku písomne ponúkanú nouyrn záujemcom. Ak nedbjde
k dohode s doteľajším nájomcom o takejto úprave nájomného, je samospľávny kľaj alebo spľávca
opľávnený zmluvu ihneď ukončit' k najblíŽšiemu možnému termínu niektoným zo spôiobov,
ktory nájomná zm\uva umoŽňuje a následne pľi prenechaní tohto majetku sam'osprávného kra';a
do nájmu postupovat'v súlade so Zákonom a týmito Zásadami'

7.) V prípade, ak sa na prenechanie majetku do nájmu v súlade so Zákonom a týmito Zásadami
vyhlási obchodná verejná súťaŽ, samosprávny kaj alebo spľávca je povinný zabezpečiť, aby
v podmienkach vyhlásenej obchodnej veľejnej sút'aže bolá uvedená 

_povinnost' 
navrhovatel'a

zložiť na účet vyhlasovateľa finančnú zábezpeku minimálne vo výške l_násobku ním
navrhnutého nájomného za pľíslušné obdobie (mesačné nájomné, kvaľtá1ne nájomné, hodinová
sadzba nájomného a pod.)' V prípade, ak nebude s vybľaným uchádzačom uzitvorenánájomná
zmluva z dôvodu, že z jeho stľany neboli dodľžané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov,
na zäklade ktoľých on spôsobil neuzatvorenie nájomnej zmluvy, zábezpeka pr"puáá v prospech
r,7hlasovateľa.

8') Spľávca je opľávnený prenechat' majetok, alebo jeho čast' do nájmu len spľedchádzajúcim
písomným súhlasom pľedsedu, alebo zastupitel'stva, ak v týchto Zásadäch nie je upravené inak.
Súhlas pľedsedu sa udeľuje formou jeho podpisu pod nájomnú zmluvu.

9.) Súhlas podľa predchádzajúceho bodu sa nevyŽaduje v pľípade nájmu hnuteľného majetku na dobu
uľčitú, nepľesahujúcrr 12 kalendĺírnych mesiacov po sebe, alebó časti nehnuteľnéhó majetku, ak
sú kumulatĺvne splnené nasledovné podmienky:

a. doba nájmu - uľčitá - nepľesiahne 12 kalendárnych mesiacov po sebe,
b. nejde o pľenechanie nehnutel'nosti _ stavby ďalebo budovy do nepretržitého užívania

počas celej doby nájmu, ďalebo nejde o uzamykateľný priestor.

22 5 17 ods. l písm. f) zákona č. l l2l20l8 Z'z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o ane ne a doplnení niektoých
zákonov
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10.)Spľávca isamosprávny kraj zverejňujú apravidelne aktualizujú na svojom webovom sídle
priestory, ktoré sú určené na kátkodobý prenájom, vľátane podmienok pľenáj*u, resp, pľiestory,
ktoré už sú predmetom takéhoto nájmu, vľátane podmienok nájmu.

1 l.) I'ľenájom majetkrr, jeho časti, ľesp. nebytoveho pľiestoru s dobĺru uľčitou nad 10 rokov, vrátane
každcho pľedlŽenia nad túto dobu podlieha sclrválenirr zastrrpitcl'stvotn. Pľedĺžením toho istého
nríjmu sa rozumie aj uzatvoľenie novej nájomnej zmluvy medzi tými istými účastníkmi a s tým
istým pľedmetom v dobe do l roka od ukončenia predchádzajúceho nájmu.

n.) Niíjomca nie je oprávnený uzatvoľiť podnájomnú zmluvu na čast' predmetu nájmu, okĺem
pľípadu, ak v ojedinelých pľípadoch, a to najmä: ak to účel nájmu pľedpokladá aleb-o vyžaduje,
alebo ak podnájom priamo súvisí s účelom nájmu, dá prenajímatel'na tak1ito podnájom vopľed
písomný súhlas'

čl. tl
Vccné bľemená

l.) Vecné bľemená na nehnuteľnom majetku samospľávneho kĺaja môžu vzniknút'vsúlade
s ustanoveniami občianskeho zákonníka písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s
výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, ľozhodnutím príslušného orgánu
alebo zo zálkona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnút' tieŽ qýkoirom
pľáva (vydržanim). Na nadobudnutie ptáva zodpovedajúceho vecným bľemenám je potľebný
vklad do katastra nehnutelhostí.

2.) Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu, najmenej v takej v'ýške za akú sa v tom čas a na tom mieste
obvykle zriad'uje vecné bľemeno na dohodnutý účel na rovnakej alebo poľovnateľnej
nehnuteľnosti' V prípade, Že výšku odplaty nie je moŽné určit' týmto spôsobom, stanoví sa jej
výška podľa osobitného pľedpisu, na z6k|ade znaleckého posudku a vyhótovenia geometrické-hó
plánu na zameľanie vecného bremena s určením hodnoty hospodárskej ujmy na nehnutel'nom
majetku samosprávneho kľaja'

3.) V prípade zľiadenia vecného bľemena na majetku BSK, spočívajúceho v uloŽení sietí' je
opľávnený z vecného bľemena povinný vhrádzaÍ' aj odplatu za ochľanné pásmo, ak je spojené s
takýmto uložením siete.

ČL tg
Nakladanie s cennými papieľmi a majetkovými podielmi

Pľi nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom
ktorého je zmena vlastníctva, musí samosprávny kľaj postupovat' podl'a $ 9a ods. I až7 Zakona, ak
tento postup nevylučuje osobitný predpis.23

23 napr. zákon č. 530/1990 Zb' o dlhopisoch v mcní neskorších predpísov, obchodný ziĺkonník, zíkon č. 5661200l Z- z- o ceĺných
papierĺlch a investičných sluŽbách a o zmene a doplnení niektoďch zákonov 1zákon o cenných papíeroch) v znení neskoľšĺch
predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektivnom investovaní a o zmene a doplneni niektoryĺch záLonou v znenĺ neskoľšĺch predpisov
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čl. tq
Nakladanie s pohl'adávkami a inými majetkovými pľávami

1.) Pri nakladaní s pohl'adávkami a inými majetkov,ými pľávami je samospľávny kraj ako aj spľávca
povinný využívať všetky pľávne prostriedky na jej vymoženie a dbat', aby nedošlo t<;ô3 ianĺm
alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu práv na jej vynáhanie a k zniženiu poĹtaaauty.
Samosprávny kľaj a spľávca je povinný uplatňovat'pohľadávku riadne a včas, najmä oznamovat'
dlžníkovi písomnou výzvou na úhľadu, že eviduje voči nemu splatnú pohl'adávkú a upozoľniť ho
na následky neuhradenia pohl'adávky s oiel'om zabezpečit', aby povinnosti dlžníka boli ľiadne
a včas splnené, ľespektíve, aby bola pohl'adávka včas uplatnená na príslušných orgánoch.

2.) Ak je dlŽník v omeškaní s plnením svojho záväzku je samospľávny kraj a správca povinný
účtovať avymáhať zákonné sankcie (úľok zomeškania - zákonný, penále, náhradu-škodyj,
ďalebo sankcie vyplyvajúce zo zmluvy (zmluvná pokuta, úrok i omeškania - zmluvný
v obchodných vecíach) a náklady spojené s vymáhaním pohľadávky v súlade so zásadou
hospodĺímosti, účelnosti a efektívnosti'

čl zo
Dohoda o splátkach a Dohoda o odklade platenia pohl'adávky

1,) Samosprávny kraj a spľávca na zéklade písomného rozhodnutia pľedsedu je oprávnený povoliť
dlžníkovi primeľané splátky na dobu maximálne 12 mesiacov od účinnosti zmluvy o splátkach'
Podobne tak je možné povoliť odklad splatnosti pohl'adávky. V oboch prípadoch jé nevýhnutnou
podmienkou, že dlžník písomne ťormou notárskej zápisnice ako exekučného titulu voči dlŽníkovi
uzná svoj dlh čo do dôvodu, ako aj výšky, ako aj termíny splatnosti dohodnutých splátok. Dlžník
zároveň znáša nák|ady spojené s vyhotovením notáĺskej zápisnice. Povolenie splatok a odklad
plnenia musí byt'úročený minimálne vo výške 6M Euľibor + 5%p. a.. Výnimky z uvedeného postupu
schval'uj e v odôvodnených pľípadoch pľedseda'

2.) Ak sa plnením cllhu v splátkach alebo odkladom plateni amôže poskytnúť štátna pomoc' možno
takúto dohodu uzavriet'len vtedy, ak sú splnené podmienky poskytnutia štátnej pomoci.

3.) Splátky a odklad splatnosti je možné povolit' len s podmienkou' že je písomne dohodnutá
splatnosť celej dlŽnej sumy pri omeškaní s ktoľoukoľvek splátkou.

Čl.zt
Upustenie od vymáhania pohl'adávok

1') Z dôvodov hodných osobitného zľeteľa, najmä však z dôvodu ekonomickej neefektívnosti,
nehospodámosti môže samosprávny kľaj, alebo správca po pľedch ádzajúcompísomnom súhlase
predsedu upustiť od vymáhania pohľadávky.

2.) Pohľadávkou sa rozumie právo na peňažné plnenie' ktoré vznik|o zo zŕtkona, na základe zákona,
z činnosti samosprávneho kľaja alebo správcu alebo na zákLade ich činnosti, jeho hodnota je
určená alebo určiteľná a dtžník je známy.
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3.) Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa bodu 1.) tohto článku je predovšetkým:
a. minimálny predpoklad ľeálneho vymoŽenia pohl'adávky z dôvodu zrejmej nemajetnosti

dlžníka,
b. dôvodný pľedpoklad, že néklady spojené s vymáhaním dlhu by mohli byt' vyššie, ako

vymáhaná pohľadávka2a,
c. premlčanie pohl'adávky25 bez ohl'adu na to, či dlžník vzniesol námietku premlčania, alebo je zo

všetkých okolností zrejmé, Že d'alšie vymáhanie by bolo neúspeŠné alebo nehospodáme,
d. ak sa jedná o vopred zrejmú bezúspešnost'uplatňovania pľáva pri vymĺĺhaní pohľadávky,
e' predlŽenie dedičswa po fuzickej osobe, ktoľá nie je podnikatelbm,
ť' zastavenie exekúcie, príp. výkonu ľozhodnutia, konkuľz, reštruktuľalizácia alebo likvidácia najmä

z dôvodu zániku povinného bez pľávneho nástupcu alebo insolventnosti povinného,
g. dobrovoľné nezaplatenie dlhu dlžníkom vo výške nepresahujúcej 35,- € (tzv. nepatmá

pohl'adávka), avšak iba raz, len ak by súčet pohl'adávky, od vymáhania ktorej sa upustilo
a pohl'adávky ktoľej sa má upustiť, nepresiahol 35,- €,

h. pohl'adávka je tvorená len z úroku z omeškania, poplatku z omeškania alebo zmluvnej pokuty a
istina z pohlädávky je v plnom ľozsahu uhradená.

3.) NevymoŽitel'nosť pohl'adávky je povinný preukázať vecne príslušný útvaľ Úradu BSK alebo
spľávca, z činnosti ktoľého pohľadávka vznikla, a musí byt' písomne odôvodnená s uvedením
dôvodov, pľe ktoré sa navľhuje upustít'od vymáhania.

4.) Správcamôže bez súhlasu predsedu rozhodnúť o upustení od vymáhania pohl'adávky do výšky
pohľadávky 1.000,- €, ak sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

a. je dlžníkom tyzickáosobao
b. odpustenie dlhu odôvodňujú nepriaznivé sociálne pomery dlžníka,
c. správca neeviduje voči dlžníkovi inú pohi'adávku,
d. vznik pohl'adávky nesúvisí so spáchaním úmyselného tľestného činu, zaktoÚ bol dlärík

pľávoplatne odsúdený,
e. vznik pohl'adávky nesúvisĺ s podnikateľskou činnost'ou dlžníka.

5.) Vecne pľíslušný útvaľ Úradu BSK alebo správca, z činnosti ktoľého čiľurosti pohl'adávka vznikla,
je povinný v Žiadosti o súhlas s upustením od vymáhania pohľadávky nad 1.000,- €, podrobne
uviest':

a. popis a výšku pľedmetnej pohľadávky, ako aj jej pľípadného pľíslušenstva,
b. dôvod jej vzniku,
c. všetky úkony, ktoré sa vykonali na vymoženie,
d. dôvod, pre ktorý nebola uspokojená,
e. dôvod, pľe ktoľý žiada upustit' od jej vymáhania'
f. opatľenia (pľípadne sankcie), ktoré boli vykonané v dôsledku vzniku nedobytnej pohľadávky.

Čl.zz
Pľenechanie majetku poskytovatel'ovi eneľgetickej služby

2a napr' zžkon é' 7ll|992 Zb. o súĺlnych poptatkoch a poplatku za výpis z rcgistľa trestov v znení neskorších predpisov, zákon č.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činností (Exekučný poľiadok) a o zmene a doplncní d'alšÍch zákonov v znení
neskorších predpisov
25 napr. ziákon č.40/ĺ964 Zb' občiansky zákonník v znení neskoľších predpisov, zákon č. 5l3/l99l Zb. obchodný zákonník v znení
neskoĺších predpisov
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Samospľávny kľaj je opľávnený na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pľe verejný Sektoŕ6
pľenechať v nevyhnutne potrebnom rozsahu svoj majetok poskytovateľovi eneľgetíckej služby
s garantovanou úspoľou energie v súlade s ustanovením $ 9fZákona.

ct.23
Zív erečné a zľušovacie ustanovenia

1 .) Spľávca je povinný pľi svoj ich úkonoch, ktoľ'''ými realizuje opľávnenia a povinnosti správcu pri
správe majetku samospľávneho kľaja, postupovat'v súlade s pokynmi samosprávneho kľaja.

2.) Ukony správcov uskutočnené v rozpore so všeobecn e záväznými pľávnymi predpismi, v rozpore
s týmito Zásadami, alebo bez pľíslušného súhlasu orgánov samosprávneho kľaja sú neplatné.

3.) Yú'ahy neupravené týmito Zásadami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi
pľedpismi.

4.) Ustanovenia osobitných pľedpisov v oblasti štátnej pomoci nie sú týmito Zásadami dotknuté'

5.) Fyzická osoba a pľávnická osoba, ktoľé nie je subjektom veľejnej správy, ktoľá má povinnost'
zapisovať sa do ľegistra paľtneľov verejného sektora, môže byt nadobúdateľom majetku
samospľávneho kľda podľa Zákona a týchto Zásad len vtedy, ak je zapísaná v registľi partnerov
veľejného sektora.27

6.) Týmito Zásadami sa ľušia Zásady hospodáľenia a nakladania s majetkom Bľatislavského
samosprávneho kraja schválené Uznesením č. 1l12012 zo dňa27.02.20|2'

čLzl
Platnost'a účinnost'

Tieto Zásady nadobúdajú platnosť
príslušného uznesenia predsedom'

dňom ich schválenia zastupiteľstvom a účinnosť dňom podpisu

Bratislava dňa 23. 09. 2019

Mgľ. J ba, Aľo
predseda

Bratislavského samosprávneho kĺaj a

26 zákon č,.321./20|4 o energctickcj efektívnosti a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení zákona č.4/2019 Z.z.
27 $ 18 zákonač.3l5/20l6 Z-z.orcgistripartncrovverejného sektoľaaozmeneadoplnenĺniektorýchzákonovv zneníneskorších
redpisov
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Pľíloha č. l
VZOR

oznámenie o vyhlásení obchodnej veľejnej sút'aže
podľa ustanovení $ 281 až $ 288 obchodného zríkonníka v znení neskorších pľedpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej/Kúpnej zmluvy za účelom prenájmu/prevodu
vlastníckeho pľáva majetku vyhlasovatel'a s použitím systému elektľonickej auŔcie

PoDMIENKY oBCHoDNEJ VEREJNEJ SUŤAŽE

l. IdentiÍikácia vyhlasovatel'a
Názov : Bratislavský samospľávny kraj (BSK)
SídIo: Sabinovská 1ó. 820 05 Bratislava
rčo: :o 063 60ó
V zastúpení: XXXXX _ predseda
Kontaktná osoba: xXxX
tel. č.: XXX

vyhlasuje
obchodnú veľejnú sút'až

na výber navrhovatel'a na uzavtetie kúpnej / nájomnej zmluvy za účelom prevodďnájmu majetku
vyhlasovateľa.

2. Špecifikácia predmetu obchodnej veľejnej sút'aže
Pľedmetom predaja je nehnuteľný majetok vedený okľesným úradom katastrálnym odborom

....v LV č' '....., k'ú......., konkrétne: _ pozemok, P.č......., výmera ..........,' druh
pozemku:..,....,stavba, s'č'...'''..'...., na pozemku, p. č..'.............', druh stavby....'...''

Stručný popis:objekt _ pôvodne stredná škola, inteľnát, sociálne zariadenie a pod., ľok ýstavby
'.,., technický stav ....'.', údaj o vecnom bremene, záložnom práve, inomobmedzení' '-....., povinnosť zachovať účelové určenie - druh účelu '...''''..'.,....., doba

zachovaniaúčelu.'........ územnopliĺnovaciainformácia.

3. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva / Nájomná zmluva. podl'a občianskeho zákorrníka resp' osobitného predpisu'

4. Lehota a spôsob pľedloženia návľhu:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úľadnej tabuli BSK (a spľávcu), Sabinovská 16,820 a5
Bľatislava, intemetovej stľánke BSK a v ľegionálnej tlači. Navľhovatel' pľedkladá svoj návrh
v zmysle nasledovných inštrukcií:

a) Deň, mesiac, ľok a hodina, dokedy sa môžu predkladat'návľhy: do ..'....... dní po uverejnení
súťaže, tj. do Xx.xx.2019 do XX.00 hod. - v uvedenej lehote musí byt' návľh doručený na
adresu vyhlasovateľa

b) Adľesa, na ktorú sa má návrh doľučit': Urad Bľatislavského samospľávneho kĺaja, Sabinovská
l6, 820 05 Bratislava /adľesa spľávcu

c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návľh pľedložit': slovenský
d) F'oľma predloženia návľhu: Všetky požadované dokumenty, ktoľé budú súčast'ou súťažného

návrhu je nutné doručiť v papierovej foľme v uzavretom obale označ€nom názvom a sídlom
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navľhovatcl'a a heslom: napľ. ',Obchodná veľejná sút'až - pľenájom nehnutel'nosti -
nebytový pľiestoľ v................ - NEOTVÁRAŤ".

e) Predložený návrh musí okem iného obsahovať najmä:
identifikačné údaje navľhovatel'a (pri F.o.: meno, priezvisko, ľodné pľiezvisko, dátum
naľodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska' pľi P.o: obchodné meno' sídlo, IČo, DIČ,
DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením opľävnenosti ku konaniu, originál výpisu
z obchodného registra),
označenie kontaktnej osoby navľhovateľa, telefonícký kontakt a emailovú adresu, na ktoru
mu bude vyhlasovateľom oznámený termín elektronickej aukcie,
navľhnutú kúpnu cenu Za pľedmet sút'aže,
v prípade nájmu navrhnutú cenu za predmet súťaže ľesp. cenu za m2, v pľípadoch nájmu

táto nesmie bý'nižšia ako '..'...,- €/m2hok,
písomné čestné pľehlásenie navľhovateľa, že súhlasí s poclmienkami verejnej obchodnej
sút'aže uvedenými v článku 7 tohto oznámenia,
v pľípade kúpnej zmluvy písomné čestné vyhlásenie navrhovatel'a, Že súhlasí s ustanovením
kúpnej zmluvy, Že nehnuteľnosť kupuje tak ako stojí a leží,
doklad preukazujúci finančné krýie navrhovanej kúpnej ceny,
doklad o úhľade zábezpeky v Sume XXXXXXXX,-€,
doklad o úhľade paušálnych nákladov v sume XX,-€,
písomný súhlas navrhovatel'a s tým, že v pripade neuzavretia kúpnej /nájomnej zmluvy
z dôvodu, Že z jebo strany neboli dodržané sút'ažné podmienky, alebo zinýchdôvodov, na
zák|ade ktorých on spôsobil neuzatvorenie nájomnej zmluvy, zložená zábezpeka prepadá
v prospech vyhlasovateľa titulom zmluvnej pokuý.

Sút'aŽné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do
obchodnej veľej nej sut' aže pľij até.

5. Rozsah a úplnost'sút'ažného návľhu
Návrh musí byt pľedloŽený v súlade s podmienkami sút'aŽe av požadovanom rozsahu.

6. Lehota na oznámenie splnenia podmienok účasti vo verejnej obchodnej sút'aži do XX2019.
Navrhovateľom, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnej obchodnej súťaži formou elektronickej
aukcie, vyhlasovateľ na emailové adresy zaš|e oznámenie o pridelení autorizačného kódu, poá
ktoými môŽu navrhovatelia vstupovať do elektronickej aukcie, dátum a čas konania elektroniókej
aukcie, príslušnú webovú adresu, kde bude elektľonická aukcia prebiehať.

7. Ďaľie podmienky vyhlasovatel'a:
a) vyhlasovatel'si vyhľadzuje právo zmeniť podmienky sút'ďe alebo súťaŽ zrušiť až do okamihu

schválenia vybraného návľhu Zastupitel'stvom Bratislavského samosprávneho kraja podľa $ 283
zákona č' 5l3 / 1991 Zb' obchodného zákonníka,

b) vyhlasovatel'si vyhĺadzuje právo odmietnut'všetky predloŽené návľhy aŽ do okamihu schválenia
vybľaného návrhu Zastupiteľstvom Bľatislavského samospľávneho kľaja ($ 287 ods. 2 zákona č-
51311991 Zb. obchodného zakonníka) a ukončiť v tejto lehote obchodnú verejnú súťaž bez
výberu súťažného návrhu,

c) návľh nemoŽno odvolať pojeho doľučení vyhlasovateľovi,
d) vyhlasovatel' si vyhľadzuje právo rnenit'všetky uvedene podnlienky obchoĺlnej veľejnej súthŽe,
e) vyhlasovatel' si vyhľadzuje právo pľeĺtĺĺiľ lehotu na vyhlasenie vybľanélro sťrtbŽnéllo návrlru,
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0 vyhlasovatel' si vyhĺadzuje pľávo v prípade zistenia neúplnosti sút'aŽného návľhu z hl'adiska
požiadaviek vyhlasovatel'a uvedených v súťažných podkladoch, vyľadit'návrh z obchodnej
verejnej súťaŽe,

g) vyhlasovateľ si vyhľadzuje právo v pľípade foľmálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah
sút'aŽného návľhu, vyzvaÍ' uchádzača najeho doplnenie,

h) vyhlasovatel'neuhľádza navľhovatel'om Žiadne náklady spojené s účastbu v tejto obchodnej
veľejnej sút'aži,

D navrhovateľje povinný pred podaním návrhu zaplatit' vyhlasovateľovi určenú paušálnu náhĺadu
nákladov vo výške 20,00 € spojených s obchodnou verejnou súťaŽou, pľičom táto náhľada sa
navrhovatel'ovi nevracia, doklad o jej zapIatení je pľílohou návrhu, iaplatením sa rozumie
vloŽenie sumy priamo do pokladne Úľadu BSK v čase stľánkových hodín álebo pripísanie sumy
na pľíjmový účet vyhlasovatel'a o. Štĺtna pokladnica: SK17 81s0 0000 0070 0048 7447, vo
variabilnom symbole účtovného dokladu pre potľcby identifikácie navrhovatel'a bude
navľhovatel' uvádzat'svoje rodné číslo v prípade ýzickej osoby, ĺČo v pľípade pľávnickej osoby
alebo fyzickej osoby podnikatel'a,

j) navrhovatel' je povinný zložit'na príjmoý účet vyhlasovatel'a č' sK70 8180 0000 0070 0048
7463 Swift: SPSRSKBA, ťrnančnú zábezpeku vo qýške xxxxxx,- €, doklad o zaplatení je
prílohou návľhu' zaplatením sa rozumie pripísanie sumy na uvedený účet vyhlasouät.ľu, uo
variabilnom symbole účtovného dokladu pre potreby identifikácie navihovateľa, bude
navrhovatel' uvádzať svoje rodné číslo v prípade ťyzickej osoby' lČo v prípade právnickej osoby
alebo fyzickej osoby podnikatel'a,

k) z'ábezpeka sa uchádzačom vľacia až po nadobudnutí účinnosti kúpnej inájomnej zmluvy,
uzatvoľenej s úspešným uchádzačom resp. s 2. v poradí, najneskôľ však do uplynutia 
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kalendárnych mesiacov odo dňa schválenia víťazaobchodnej veľejnej súťaže zastupitälbtvom,l) kúpnď nájomnú zmluvu je navľhovatel' povinný uzatvoriť do 6Ó dnĺ od schválenia pľedaja v
Zastupiteľstve BSK s tým, že ak v tejto lehote kupujúci nepodpíše kúpnu zmluvu, uznesenie stráca
platnosť,

m) vyhlasovatel' je povinný pľedložit' návrh na schválenie víťaza oVS na najbližšie zasadnutie
Zastupitel'stva BSK po ukončení oVS v súlade s Harmonogramom zasadnutí Zastupiteľstva
BSK,

n) v prípade, ak nebude s vybľaným účastníkom uzatvorená kúpna / nájomná zmluva z dôvodu, že
z jeho strany neboli dodľŽané sút'ažné podmienky, alebo z iných dôvodov' na základektorych on
spôsobil neuzatvorenie zmluvy, zložená zitbezpeka pľepadá v prospech vyhlasovateľa titulom
zmluvnej pokuty,

o) v pľípade' že s navrhovatel'omvíťazneho návrhu nebude uzatvoľená zm|uvaz dôvodov na strane
navľhovatel'a, môže vyhlasovatel' uzavľiet' zmluvu s navľhovatel'om, ktoý sa vo vyhodnotení
obchodnej veľejnej sút'aŽe umiestnil ako ďalší v poradí,

p) vyhlasovateľ je opľávnený rokovať o uzatvorení kúpnej /nájomnej zmluvy aj v prípadoch' ak
z akýchkoľvek dôvodov navľhovatel', ktorého ponuka bola najvyššia' neuzavrič rupnĺ nájomnú
zmluvu v lehote uľčenej vyhlasovateľom sút'aže,

q) vyhlasovatel' si vyhradzuje pľávo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo
vminulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho ziiaďovatel'skej pósobnosti,
ľesp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť,

o minimálne nájomné: XxxX €lm2lrokzace|ý predmet nájmu,
s) v pľípade nájomnej zmluvy, paušálne nríhľady za dodávku služieb (dodávka tepla, teplej

úŽitkovej vody, tepla na teplú úžitkovú vodu, studenú vodu, dodávku elektrickej eniľgie;'bež
ročného vyúčtovania vo výške XxX,- €/mesiac,
Rozhoduj úcim kľitéľiom pre výbeľ najvhodnej šieho návrhu j e naj vyššia ccna.
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8. Spôsob výbeľu najvhodnejšieho návľhu na uzavretie zmluvy

1' Predložený návrh bude možné zaLlrnut'do obchodnej verejnej súťaŽe formou elektľonickej aukcie
len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súthžným podmienkam. Týmto navrhovatel'om bude
oznámený termín konania elektľonickej aukcie, pľičom jej výsledok bude pľedložeĺý ZasÍupitel'stvu
BSK na schválenie v zmysle ust' $ 9 odsek 3 písm' a) zákona č. 446/2001 Z' z. o majetku vyšších
uzemných celkov v platnom znení.

2' Rozhodujúcim kĺitériom pľe ýber najvhodnejšieho návľhu je '''''...'.''.....''.'.

9. Všeobecne záväzné pľávne pľedpisy dodľžiavané pľi veľejnej obchodnej sút'aži:
- zákon č. 513/199l Zb. obchodný zĺíkoľľrík v platnom zneni,
- zilkonč.40/1964 Zb. občiansky zrákonník v platnom znení,
- zál<on č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení',
- zákon č. 446/200l Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení,
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského iamosprávneho kľaja,

V Bratislave dňa.'..'

Zavyhlasovatel'a
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