Návrh

DODATOKč.2
k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č.75/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta
zo dňa 20. 07. 2011
Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom v Sládkovičove uznesením
zo dňa 08.03.2017 sa menia tieto články VZN nasledovne:

Č.

/

00/MZ-2017

čl.6
Správa majetku
4. Mestské organizácie hospodáriace s majetkom mesta sú povinné vykonávať
rozbory hospodárenia za predchádzajúci rok a predkladať ich MsZ v termíne do 31. 03.
vrátane správy o plnení programového rozpočtu. Termálne kúpalisko Vincov les
predloží MsZ aj správu o výsledku hospodárenia po ukončení sezóny do 30. 09.
5. Mestské organizácie hospodáriace s majetkom mesta sú povinné najmenej raz
ročne k 31. 12. vykonať inventarizáciu zvereného majetku a predložiť ju mestu
do 10. 01. nasledujúceho roka.
čl. 14
Nájom mestského majetku a majetku štátu zvereného mestu
6. Za dôvod hodný osobitného zreteľa podl'a § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa považuje:
a) predmet nájmu je v zlom technickom stave alebo existuje iná skutočnosť, ktorú musí
nájomca strpieť,
b) nájomca sa zaviaže zhodnotiť prenajatý majetok rekonštrukciou alebo modernizáciou
a takého zhodnotenie je výhodné aj pre prenajímateľa, ktorý s tým vysloví súhlas,
c) nájomca poskytne prenajímateľovi bezodplatne alebo za výrazne výhodných podmienok
služby, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výkon činností prenajímateľa, prípadne vykonáva
svoju činnosť v prenajatých priestoroch len sporadicky,
d) nájomca užíva predmet nájmu súčasne s inými osobami alebo spolu s prenajímateľom,
e) nájomcom je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby,
f) nájomcom je právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca služby občanom mesta,
g) nájomcom je zamestnávateľ, ktorý zriadi v priestoroch prenajímateľa chránenú dielňu
alebo chránené pracovisko alebo pracovisko za účelom integrácie občanov so zdravotným
postihnutím do procesu zamestnanosti,
h) ide o prenájom na protidrogovú činnosť, rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,
zabezpečenie ochrany ľudských práv, kultúrnych a duchovných hodnôt, na zabezpečenie
výchovy a vzdelávania,
i) nájomcom je štát, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo cirkevaprenajatý
majetok sa využíva na verejnoprospešný účel alebo za účelom plnenia ich úloh,
j) ide o opakovaný nájom s tým istým nájomcom alebo ide o rozšírenie predmetu nájmu s tým
istým nájomcom najviac o 100 m2 vrátane,

k) ide o nájom majetku, ku ktorému je potrebný predchádzajúci súhlas iného orgánu štátnej
správy alebo samosprávy (napr. k užívaniu informačnej tabule bolo vydané rozhodnutie
na zvláštne užívanie cesty konkrétnemu záujemcovi ),
/
l) ide o nájom nehnuteľného majetku o rozlohe do 100 m2 vrátane,
m) ide o nájom z iného dôvodu, o ktorom rozhodne MsZ a uvedie ho v uznesení.
čl. 16
Hospodárenie s pohľadávkami a záväzkami mesta
3. Nakladanie s daňovými pohľadávkami mesta sa riadi osobitnou právnou úpravou
- zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
čl. 17
Hospodárenie s finančnými prostriedkami, finančnou hotovosťou
a cennými listinami
3. Obchodné spoločnosti, v ktorých mesto vlastní rozhodujúci majetkový podiel, sú
povinné každoročne predložiť návrh hospodárskeho plánu spoločnosti na nadchádzajúci
rok najneskôr do 30.11. predchádzajúceho
roka a ročnú účtovnú uzávierku s rozborom
hospodárenia za predchádzajúci rok v termíne do 31. 03. Obchodné spoločnosti sú
povinné dodržiavať hospodársky plán schválený MsZ. Akékoľvek zmeny hospodárskeho
plánu je potrebné vopred predložiť na schválenie. Dodržiavanie hospodárskeho plánu
tvorí základný hodnotiaci ukazovateľ pre riaditeľa spoločnosti. Mestské organizácie
a spoločnosti sú povinné informovať o stave svojho hospodárenia
v termíne ako je
uvedené v čl. 6 ods. 4.

Tento dodatok nadobúda účinnosť 01. 04. 2017

Ing. Anton Szabó
primátor mesta
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