
Dodatok č.2 

 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.marca 2011. 

 

Článok 1. 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa na svojom zasadnutí dňa 5.5.2015 uznieslo na Dodatku 

č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.marca 2011. 

 

Článok 2. 

 

1. V článku II. Nadobúdanie vlastníctva a prevody majetku mesta, odseku Nadobúdanie vecí 

do vlastníctva mesta sa ruší 3,4,5 a 6 veta a nahrádza sa textom : 

 

„Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí, jednotlivej 

veci, resp. súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v zostatkovej hodnote nad 1000,-€, 

nadobúdanie majetku na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (leasing) 

s hodnotou nadobudnutia nad 1000,-€. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta. 

Mestské príspevkové a rozpočtové organizácie môžu priamo nakupovať dlhodobý hmotný a 

nehmotný majetok (okrem nehnuteľností) v nadobúdacej cene do 1000,-€. Nad túto hodnotu 

len s písomným súhlasom zriaďovateľa a po schválení mestským zastupiteľstvom“ 

 

 

2. V  článku II. Nadobúdanie vlastníctva a prevody majetku mesta, odseku  Prevod vlastníctva 

majetku mesta  sa ruší ods. 3 a nahrádza ho  

 

ods. 3: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj jednotlivej hnuteľnej veci, resp. súboru vecí 

tvoriacich jeden funkčný celok v zostatkovej hodnote nad 1000,-€.“ 

 

 

3. V článku III. Postup prenechávania majetku mesta do nájmu právnickým alebo fyzickým 

osobám sa ruší ods.3 a ods.4 a nahrádza sa  

 

ods.3: „Nájomné zmluvy nad 1 rok podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom a 

podpisuje ich primátor mesta.“  

a 

 

 ods.4: „Právnické osoby založené mestom, alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej 

osoby alebo rozhodujúci vplyv, môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok mesta 

prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu 

-na dobu určitú, najviac na 1 rok, 

-na dobu neurčitú, kde musí byť dodržaná zákonom stanovená výpovedná lehota. 

Na platnosť zmluvy na dobu určitú je potrebný písomný súhlas primátora mesta a mestského 

zastupiteľstva. 

Nájomné zmluvy nad 1 rok podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

Subjekty sú povinné jeden exemplár nájomnej zmluvy zaslať na mestský úrad.“ 

 

4. Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené. 

 

 



Článok 3. 

 

Tento Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník 

z 10.marca 2011 nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia, t.j. 5.máj 2015. 

 

 

 

                  Ján Holodňák v.r. 

         primátor mesta  

 


