Všeobecne záväzné nariadenie obce
o hospodárení s majetkom obce
číslo 07/2009

Návrh VZN vyvesený na vyhláškovej tabuli OcÚ Palárikovo 13.11.2009
Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 24/091215, dňa 15.12.2009
VZN vyvesené na vyhláškovej tabuli OcÚ Palárikovo dňa 16.12.2009 na dobu 15 dní.
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Obecné zastupiteľstvo v Palárikove / ďalej len OZ / v súlade s § ž a § 11 ods. 4, písm.
g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj
v súlade s § 9 odst. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení o hospodárení s majetkom obce.
§1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení s majetkom obce sa vzťahuje:
a/ na majetok obce Palárikovo / ďalej len „obec“/, s ktorým obec vo vlastnom mene
a na vlastné náklady, okrem nakladania s finančnými prostriedkami / s výnimkou
poskytovania úverov, pôžičiek a záruk/ a okrem nakladania s inými majetkovými
právami,
b/ na majetok obce zverený do správy správcu.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a/ práva a povinnosti obce a správcu pri hospodárení s majetkom obce,
b/ s podmienkami nadobudnutia vecí do majetku obce,
c/ podmienky zverenia a odňatia majetku obce do správy správcu,
d/ podmienky prevodu a zámeny správy majetku obce medzi správcami,
e/ podmienky prevodu vlastníctva majetku obce na iné právnické a fyzické osoby,
f/ podmienky a postup pri prenechaní majetku obce do dočasného užívania inými PO
a FO,
g/ sadzby obvyklého nájomného za užívanie nebytových priestorov a pozemkov,
ktoré sú v majetku obce,
h/ podmienky nakladania s pohľadávkami a záväzkami,
i/ nakladanie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi,
j/ úkony hospodárenia s majetkom obce, ktoré podliehajú schváleniu obecným
zastupiteľstvom.
3. Podmienky hospodárenia s majetkom obce , ku ktorému vykonáva činnosti obdobné
v správe iná právnická osoba ako správca, sa upravia v príslušnej zmluve.
4. Hospodárenie s majetkom obce , ktorý nie je vo výlučnom vlastníctve obce, ale je
v spoluvlastníctve obce a inej FO alebo PO , bude upravené dohodou o spôsobe
hospodárenia uzatvorenou medzi obcou a spoluvlastníkom.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na postup pri prenajímaní bytov
vo vlastníctve obce.
§2
Základné pojmy
1. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov,
ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce, podľa zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov / ďalej len z.č. 138/1991
Zb./, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej
republiky na základe z.č. 138/1991 Zb. alebo osobitného predpisu
2. Správcom sa vo vzťahu k majetku obce rozumie rozpočtová organizácia alebo
príspevková organizácia zriadená obcou, podľa osobitného predpisu *, ktorej bol
konkrétny majetok obce zverený , aby s ním hospodárila,
3. Zámer nakladať s akoukoľvek nehnuteľnou vecou a s hnuteľnou vecou, ktorej
zostatková cena je vyššia ako 3.500,- €, vyjadruje úmysel obce previesť alebo prenajať
vec v majetku obce spôsobom schváleným obecným zastupiteľstvom, ktoré však
vplyvom okolností a zistení môže byť zmenený a teda zámer nakladať s takouto vecou
nemožno pokladať za schválenie prevodu alebo prenájmu veci vo vzťahu ku
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4.
5.
6.
7.

konkrétnej osobe a za konkrétnych podmienok v zmysle osobitného zákona a tohto
VZN.
Prevodom vlastníctva majetku obce sa rozumie uzatvorenie najmä kúpnej zmluvy
a zámennej zmluvy, ktoré musia mať vždy písomnú formu a zákonom predpísané
náležitosti.
Dočasným užívaním majetku obce sa rozumie uzatvorenie najmä nájomnej zmluvy
a zmluvy o výpožičke, ktoré musia mať vždy písomnú formu a zákonom predpísané
náležitosti.
Prebytočný majetok obce je majetok, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť
obci alebo obecným organizáciám na plnenie úloh v rámci predmetu ich činností .
Neupotrebiteľný je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie,
zastaralosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Za
neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť
a ktoré je potrebné odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby, rozšírenia
objektu alebo rozhodnutia stavebného úradu.
§3
Povinnosti a práva pri hospodárení s majetkom obce

Majetok obce sa má zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať a za tým účelom sa predovšetkým orgány obce – obecné
zastupiteľstvo , starosta a správcovia povinní najmä:
a/ udržiavať a užívať majetok obce,
b/ chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d/ viesť majetok obce v predpísanej evidencii,
e/ vykonávať inventarizáciu majetku obce a záväzkov podľa osobitného predpisu,
f/ poistiť zverený majetok obce.

1.
2.

3.
4.

5.

§4
Podmienky zverenia majetku obce do správy
Obec zveruje majetok obce do správy správcom bezodplatne.
Správca ako subjekt hospodárenia s majetkom obce je oprávnený a povinný majetok
obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s nám,
brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom** a týmto
všeobecne záväzným nariadením.
Zverenie majetku obce do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou a to
zmluvou o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy alebo zmluvou o prevode
správy majetku alebo zmluvou o zámene správy.
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy, zmluva o prevode správy
a zmluva o zámene správy okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj:
a/ určenie zvereného majetku obce,
b/ účel jeho využitia,
c/ hodnotu zvereného majetku obce podľa údajov účtovnej evidencie,
d/ práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom obce,
e/ spôsob usporiadania schodku hospodárenia zvereného majetku obce,
f/ deń prevodu.
Preberajúci je povinný poskytovať zamestnancom obce pri príprave protokolu
o zverení majetku obce do správy súčinnosť.
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6. Obec podá návrh na záznam práva vyplývajúceho zo správy zvereného majetku obce
do katastra nehnuteľností.
7. na zriadenie záložného práva k majetku obce alebo na jeho iné zaťaženie správcom je
nutný súhlas obecného zastupiteľstva.
§5
Zánik správy a podmienky odňatia majetku obce zvereného do správy správcu
Správa majetku obce zvereného správcovi zaniká:
a/ dňom prevodu alebo prechodu vlastníckych práv na inú osobu,
b/ zrušením / resp. inou organizačnou zmenou / správcu na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva,
c/ prevodom alebo zámenou správy majetku obce,
d/ odňatím majetku obce zvereného do správy správcu.
§6
Postavenie obecného úradu
Obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce , v súlade s § 13
ods.3 písm. f/ štatútu obce , pri správe obecného majetku metodicky usmerňuje subjekty
hospodárenia pri správe majetku obce.
§7
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok obce
1. Prebytočný a neupotrebiteľný majetok obce , pri ktorom je zrejmé, že oň nemá záujem iná
PO alebo FO, sa na základe odporučenia likvidačnej komisie a rozhodnutia starostu fyzicky
zlikviduje a účtovne usporiada.
2. Prevod vlastníctva prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku obce sa uskutoční na inú
PO alebo FO v súlade s § 8 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. Správca je oprávnený v zmysle predchádzajúcich odsekov nakladať len s hnuteľným
prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce, ktorého zostatková hodnota nepresiahne
1.000,- € za jeden kus.
§8
Zmluvné prevody vlastníctva majetku obce
1. Zmluvný prevod majetku obce sa vykonáva:
a/ obchodnou verejnou súťažou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce
Palárikovo , upravujúcim vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží
k predaju a prenájmu majetku obce / ďalej len VZN o OVS/,
b/ dobrovoľnou dražbou***,
c/ priamym predajom v súlade s osobitným zákonom ** a s týmto všeobecne
záväzným nariadením.
2. Zámer nakladať s hnuteľným majetkom obce v zostatkovej hodnote do 3.500,-€ schvaľuje
starosta obce. Schválenie zámeru sa v tomto prípade považuje zároveň za schvaľovanie
prevod, resp. nájmu s vecou vo vzťahu ku konkrétnej osobe a za konkrétnych podmienok
v zmysle osobitného zákona a tohto VZN.
3. Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku obce je neprípustný, ak osobitný predpis
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neustanoví inak.
4. Zmluvný prevod nehnuteľnej veci medzi obcou a devízovým cudzincom môže byť
zrealizovaný len v súlade so zák.č. 202/1995 Z.z. – Devízový zákon.
5. Pri uzatváraní kúpnych zmlúv so splátkovým kalendárom na zaplatenie kúpnej ceny, sa
kúpna cena uhrádza tak, že najmenej 50 % kúpnej ceny musí byť uhradených pri podpise
zmluvy a zaplatenie zvyšku kúpnej ceny je možné povoliť v splátkach, výnimku môže
povoliť obecné zastupiteľstvo. Pri predaji na splátky sa zriaďuje záložné právo
k prevádzanej veci až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§9
Dočasné užívanie majetku obce
inými právnickými alebo fyzickými osobami
Obec môže prenechať zmluvou o nájme, resp. zmluvou o výpožičke , iným PO alebo
FO majetok obce.
Uzatváranie zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke patrí do právomoci starostu obce,
resp. štatutárneho zástupcu správcu.
Ak sa na výber subjektu, s ktorým sa má zmluva uzatvoriť, vyžaduje v zmysle
zákona, VZN o OVS alebo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vykonanie
verejnej obchodnej súťaže, tak zmluvu je možné uzatvoriť len s osobou v zmysle VZN
o OVS.
Za prípady hodné osobitného zreteľa sa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zák.č. 138/1991
Zb. považujú nájmy majetku obce , a to:
a/ nájom pozemku do výmery 400 m2,
b/ nájom pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou
alebo nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe,
c/ nájom pozemku za účelom výstavby komunikácií, chodníkov, parkovísk, ktoré po
vybudovaní zostanú verejne prístupné a za účelom uloženia inžinierskych sietí,
d/ nájom pozemku za účelom umiestnenia zariadenia staveniska,
e/ nájom domu kultúry alebo jeho častí a OTJ za účelom konania kultúrnospoločenských akcií a podujatí,
f/ nájom na iný účel, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou.
Nájom obce podľa písm. a/ - e/ tohto bodu môže byť dohodnutý len na dobu neurčitú
alebo dobu určitú nepresahujúcu 2 roky. Opakované uzatvorenie bezprostredne
nadväzujúcich zmlúv o nájme nie je prípustné. Za opakované uzatvorenie
bezprostredne nadväzujúcich zmlúv o nájme sa považuje uzatvorenie nájomnej
zmluvy pred uplynutím doby 6 mesiacov od ukončenia predchádzajúcej nájomnej
zmluvy.
Škola s právnou subjektivitou je povinná predložiť návrh zmluvy o nájme alebo
výpožičke školských budov a miestností ako i priľahlých priestorov školy a školského
zariadenia na schválenie obce spôsobom a v zmysle tohto VZN. Návrh zmluvy
o nájme alebo výpožičke na dobu určitú v prípade jednorazovej akcie kratšej ako 10
dní v kalendárnom mesiaci s tým istým nájomcom schvaľuje riaditeľ školy.
v nájomných zmluvách musí byť dohodnutá valorizácia ročného nájomného podľa
výšky miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým
úradom SR za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Ak rozdiel vo
výške nájomného po zvalorizovaní oproti nájomnému z predchádzajúceho roku
nepresiahne pri zmluve 5,- € valorizácia sa v danom roku neuplatňuje. Ak ročné
nájomné za celý predmet nájmu je dohodnuté vo výške 1,- €, tak výška nájmu
nepodlieha valorizácii. Valorizácia sa prvý krát uplatní v roku 2011.
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7. Nájomcovi možno so súhlasom obecného zastupiteľstva započítať voči nájomnému
Technické zhodnotenie predmetu nájmu. Prenájom, jeho podmienky, predpokladaný
zámer a výšku technického zhodnotenia / ďalej len „TZ“/ majetku obce hradeného
z prostriedkov budúceho užívateľa / nájomcu( , ktoré po realizácii bude protokolárne
Odovzdané do majetku obce, musia byť vopred prerokované v obecnej rade postupom
podľa tohto VZN.
Za technické zhodnotenie v budovách, ktoré sú zverené správcovi zodpovedajú
štatutárni zástupcovia správcu.
8. Nájom nehnuteľností nie je zdaňovaný daňou z pridanej hodnoty.
9. Výšku nájomného určí obecné zastupiteľstvo v prípadoch, kedy rozhoduje o nájmoch
v zmysle tohto VZN. Starosta obce v prípadoch, kedy je uzatvorenie nájmov vo
výlučnej kompetencii starostu.
§ 10
Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov v majetku obce
a/ Obvyklé nájomné za nebytové priestory sa stanovuje vo výške ročnej sadzby 13,28 € za
m2.
b/ priestory telocviční v škole sa stanovuje sadzba 5,- €/ hodina , vrátane úhrady za médiá,
c/ prenájmu objektu ako celku sa stanoví výška nájomného pevnou sadzbou za objekt ako
celok formou verejnej obchodnej súťaže v súlade s VZN o OVS.
§ 11
Sadzba obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku obce
1. Obvyklé nájomné za pozemky sa stanovuje vo výške ročnej sadzby za m2 a to:
a/ zriadenie záhrady , alebo priľahlých pozemkov ...............0,17 €/m2,
b/ pozemku používaného ako prístupovú cestu ........................0,50 €/m2.
2. Obvyklé nájomné nájmu pozemku na účel umiestnenia reklamného zariadenia sa
stanoví s prihliadnutím na plochu reklamy :
a/ maloplošné reklamy vo výmere do 5 m2 vo výške 50,- €/rok,
b/ ostatné reklamy nad výmeru 5 m2 vo výške 100,- €/rok.
3. Úhrada za dočasné užívanie pozemku pod predajným stánkom bez ohľadu na jeho
výmeru sa stanoví vo výške 100,- €/ rok.
4. Pri nájmoch, ktoré budú v zmysle § 9a odst. 9 písm. c/ zák.č. 138/1991 Zb. a § 9 odst.
4 tohto VZN považované za prípady hodné osobitného zreteľa, je možné, pokiaľ bude
nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú, dohodnúť aj symbolické nájomné, ale len
v prípade, ak sa nájomca zaviaže vykonané dielo previesť do majetku obce za sumu
menšiu alebo rovnajúcu sa výške nájomného, ktorá by bola určená v zmysle VZN.
Doba nájmu bude v týchto prípadoch stanovená tak, aby časť plnenia , pripadajúca na l
rok trvania nájmu bola najmenej vo výške minimálnej ročnej sadzby, uvedenej v § 11.
§ 12
Podnájom
Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajatý majetok obce alebo jeho časť inej osobe.
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§ 13
Nakladanie s pohľadávkami
1. Pri nakladaní s majetkovými právami obce je obec alebo obecné organizácie povinné starať
sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli riadne a včas splnené, prípadne, aby sa
pohľadávka včas uplatnila na príslušných orgánoch.
2. Starosta obce alebo štatutárny orgán zástupcu správcu môže dlžníkovi povoliť primerane
splátky alebo povoliť odklad splátok dlhu dlžníkom písomne uznaného čo do dôvodu
a výšky, prípadne priznaného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak
dlžník bez svojho zavinenia nemôže dlh alebo splátku včas zaplatiť. Splátky sa môžu
povoliť len ak je súčasne dohodnutá podmienka, že v prípade neuhradenia niektorej splátky
sa celá pohľadávka stane splatnou. Taktiež je potrebné dohodnúť , že v prípade zlepšenia
zárobkových a majetkových pomerov dlžníka sa dohoda o povolení splátok, resp. o odklade
splátok dlhu ruší.
3. Zo závažných dôvodov môže starosta na žiadosť dlžníka splatnú pohľadávku obce, resp.
správcu do 300,- € celkom, alebo čiastočne odpustiť. Na odpustenie dlhu nad 300,- € je
potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. Odpustiť pohľadávku voči tomu istému
dlžníkovi je možné iba raz v kalendárnom roku a súčasne iba 1 krát za 5 rokov.
4. Obec , resp. správca , môže trvale odpustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky,
nepresahujúcej 20,- €.
5. Konanie vo veci odpustenia daňových nedoplatkov upravujú osobitné právne predpisy.
6. Pri odpisovaní daňového nedoplatku a daňovej pohľadávky sa postupuje v zmysle zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
7.Pre trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky sa určujú tie isté dôvody
a postupuje sa tým istým spôsobom ako u daňovej pohľadávky. Odpis pohľadávok je
súčasťou záverečnej správy o inventarizácii za príslušný rok.
8.Pre nakladanie s cennými papiermi platia ustanovenia zák.č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon
o cenných papieroch/ v znení neskorších predpisov a zák.č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch
v znení neskorších predpisov.
§ 14
Úkony hospodárenia s majetkom obce podliehajúce schváleniu
obecnému zastupiteľstvu
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ zámer nakladať s nehnuteľným majetkom obce v akejkoľvek hodnote a s hnuteľným
majetkom obce v zostatkovej hodnote nad 3.500,- € a spôsob nakladania s týmito vecami,
b/ odplatné a bezodplatné nadobúdanie nehnuteľností do majetku obce,
c/ odplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce,
d/ odplatný a bezodplatný prevod vlastníctva hnuteľného majetku obce v zostatkovej hodnote
nad 16.600,- €,
e/ zverenie a odňatie nehnuteľného majetku obce do správy správcu a prevod alebo zámenu
správy nehnuteľného majetku obce medzi správcami,
f/ zverenie a odňatie hnuteľného majetku obce v hodnote 16.600,- € so správy správcu
a prevod alebo zámenu správy hnuteľného majetku obce v hodnote od 16.600,- € medzi
správcami,
g/ uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej sú činnosti obdobné správe nehnuteľného majetku
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h/
i/
j/
k/
l/
m/
n/
o/
p/
q/
r/
s/
t/
u/

obce s inou PO ako s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou
zriadenou obcou , podľa osobitného predpisu *, s výnimkou zmluvy o výkone správy
podľa zák.č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov,
uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej sú činnosti obdobné správe hnuteľného majetku
obce v hodnote od 16.600,- € s inou právnickou osobou ako s rozpočtovou alebo
príspevkovou organizáciou obce,
súhlas na zriadenie záložného práva k majetku obce alebo na jeho iné zaťaženie správcom
alebo inou PO vykonávajúcou činnosti obdobné správe majetku obce,
majetkové účasti / peňažné a nepeňažné vklady/ na podnikaní iných PO a FO,
výnimku z ustanovenia §8 ods, 5 tohto VZN,
odpustenie pohľadávky nad 300,- €,
odpočet technického zhodnotenia predmetu nájmu od výšky nájomného,
vydávanie dlhopisov / komunálne obligácie/,
poskytnutie úveru /pôžičky/, prijatie úveru, odsúhlasenie záruky pre poskytnutie úveru
pre iné PO a FO,
založenie majetku obce ako záruky úveru / pôžičky/ poskytnutej obci,
aukčný predaj vecí podľa osobitného predpisu,
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti v majetku obce,
nájom nehnuteľností a nebytového priestoru na dobu určitú, ak doba nájmu je dlhšia
ako 2 roky, a v prípadoch uvedených v § í ost.4 písm. a/ - e/ tohto VZN, ak doba nájmu
je dlhšia ako 2 roky,
výpožičku nehnuteľností a nebytového priestoru, na dobu určitú, ak doba výpožičky je
dlhšia ako 2 roky,
prevzatie nehnuteľnosti do nájmu od inej FO alebo PO s nájmom vyšším ako 16.600,- €
ročne, zriadenie odplatného vecného bremena v prospech obce s odplatou vyššou ako
16.600,- €.

2. Hodnotou sa rozumie v prípade podľa:
a/ písm. a/, ak ide o zámer vec previesť, tak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa
osobitného predpisu **** a v prípade zámeru vec prenajať obvyklé nájomné v čase
a mieste na rovnaký účel, ako bol dohodnutý,
b/ písm. d/ všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu****,
c/ písm. f/ a h/ hodnota vedená v účtovnej evidencii.
§ 15
Spoločné ustanovenia
1. Komisia predkladá svoje stanoviská k úkonom hospodárenia s majetkom obce s výnimkou:
a/ upustenia od vymáhania pohľadávok do 300,- €,
b/ povolenia splátok alebo odkladu splátky dlhu,
c/ nájmov podľa § 9 ods. 4 a 5 tohto VZN,
d/ nájmov podľa § 9a ods. 9 písm. b/ zákona č. 139/1991 Zb.,
e/ výpožičku na dobu neurčitú alebo na dobu určitú do 2 rokov,
f/ prenechanie majetku obce do dočasného užívania tretích osôb na dobu neurčitú,
g/ nakladanie s hnuteľným majetkom obce v zostatkovej hodnote do 3.500,- €.
2.Ak sa príslušné komisie nevyjadria k návrh do 30 dní, považuje sa ich stanovisko za kladné.
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§ 16
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia
Zásady hospodárenia s majetkom obce, schválené uznesením OZ číslo 9/270292
zo dňa 27.02.1992.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva v Palárikove číslo 24/091215, dňa 15.12.2009.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 15- tym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Palárikove, t.j. dňa 01.01.2010.
Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce

Poznámky:
*
§ 21 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení zák.č. 584/2005 Z.z.
**
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
***
zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zák. SNR č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, v znení neskorších predpisov,
****
vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
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