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Dodatok č. 1 k  

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č.  6/2004 
„Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe zákona č. 445/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovenia §8 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku k 
Všeobecne záväznému nariadeniu „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ /ďalej len „Zásady“/. 
 
Čl. 4 Ab/ ods. 7 sa mení takto /zmena je podčiarknutá/: 

 
7. Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže 7/ §281 až 288 

Obchodného zákonníka s výnimkou podľa odseku 8 na fyzickú osobu, ktorá je v meste: 
a) primátorom mesta, 
b) poslancom mestského zastupiteľstva, 
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej 

alebo založenej obcou, 
d) prednostom mestského úradu, 
e) zamestnancom mesta, 
f) hlavným kontrolórom mesta, 
g) blízkou osobou 8/ §116 Občianskeho zákonníka osôb uvedených v písmenách a/ až f/. 

 
Čl. 4 Ab/ sa dopĺňa bodom 8 a 9, ktoré znejú: 
  

8. Mesto nemôže previesť vlastnícke právo k majetku mimo obchodnej verejnej súťaže ani na 
právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym 
orgánom, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v bode 7; 
to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto alebo v ktorej má mesto 
obchodný podiel. 

9. Mesto môže na fyzickú osobu uvedenú v bode 7 previesť mimo obchodnej verejnej súťaže  
a) byt alebo pozemok podľa zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov, 
b) pozemok zastavaný stavbou v jej vlastníctve, 
c) podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 
d) hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena je nižšia ako 50.000,- Sk. 

  
Záverečné ustanovenia 

 
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2004. 
 
Tento dodatok k nariadeniu prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 9.9.2004 
uznesením č. ............. a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 
oznamov, t.j. 24.9.2004. 
 
 
 
 

Ing. Karol   K v á l 
               primátor  
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