
Dodatok č. 1 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach Uznesením č. 82  zo dňa 27.11.2019 schválilo Dodatok 
č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce v nasledovnom znení : 
 
 

čl. X. Prenechanie majetku Mesta do nájmu 
 
  Ruší sa : 

10. Kompetencie v procese vzniku nájomného vzťahu. 
9.1. Vznik a zmeny nájomného vzťahu schvaľuje, na základe návrhu OHsM, do  16 600 € 

predpokladaného ročného nájmu výberová komisia, nad  16 600 € predpokladaného 
ročného nájmu na základe odporúčania výberovej komisie, MsR. 

9.2. O prijatí alebo odmietnutí návrhu odporúčaného hodnotiacou komisiou pri prenechaní 
majetku Mesta do nájmu s výškou ročného nájmu nad 16 600 € rozhoduje MsZ. 

9.3. O prijatí alebo odmietnutí návrhu odporúčaného hodnotiacou komisiou pri prenechaní 
majetku Mesta do nájmu s výškou ročného nájmu od 8 300 € do 16 600 € rozhoduje 
MsR. 

9.4. O prijatí alebo odmietnutí návrhu odporúčaného hodnotiacou komisiou pri prenechaní 
majetku Mesta do nájmu s výškou ročného nájmu do 8 300 €  rozhoduje výberová 
komisia. 

9.5. Jednorazový  prenájom, ktorý je upravený osobitným VZN, schvaľuje : 
- primátor Mesta, alebo ním splnomocnená osoba, 
- u správcov s právnou subjektivitou štatutár. 

11. Zmenu nájomcu z dôvodu zmeny jeho formy podnikania, z fyzickej osoby na právnickú 
osobu a opačne a medzi právnickými osobami, pokiaľ majetkový podiel pôvodného 
nájomcu, resp. jeho vlastníkov, v prípade právnických osôb, v nastávajúcom subjekte 
predstavuje minimálne 50%, schvaľuje výberová komisia. 

 
Nahrádza sa: 

9.1. Podmienky vzniku, vrátane spôsobu, a zmeny nájomného vzťahu, schvaľuje, na základe 
návrhu OHsM a prerokovaní pri nájme do  16 600 € vo  výberovej komisii, nad  16 600 €  
po prerokovaní v MsR, primátor mesta. 

9.2. Prijatie alebo odmietnutie návrhu z OVS alebo z priameho prenájmu  odporúčaného 
hodnotiacou komisiou pri prenechaní majetku Mesta do nájmu s výškou ročného nájmu 
nad 16 600 €, schvaľuje MsZ. 

9.3.Prijatie alebo odmietnutie návrhu odporúčaného hodnotiacou komisiou pri prenechaní 
majetku Mesta do nájmu s výškou ročného nájmu od 8 300 € do 16 600 € posudzuje 
 MsR, schvaľuje primátor mesta. 

9.4. Prijatie alebo odmietnutie návrhu odporúčaného hodnotiacou komisiou pri prenechaní 
majetku Mesta do nájmu s výškou ročného nájmu do 8 300 €  posudzuje výberová 
komisia, schvaľuje primátor mesta. 

9.5. Jednorazový  prenájom, ktorý je upravený osobitným VZN, schvaľuje : 
- primátor Mesta, alebo ním splnomocnená osoba, 
- u správcov s právnou subjektivitou štatutár. 

9.6. Stanoviská výberovej komisie a MsR majú pre primátora mesta a MsZ odporúčací 
charakter. 

10. Zmenu nájomcu z dôvodu zmeny jeho formy podnikania, z fyzickej osoby na právnickú 
osobu a opačne a medzi právnickými osobami, pokiaľ majetkový podiel pôvodného 
nájomcu, resp. jeho vlastníkov, v prípade právnických osôb, v nastávajúcom subjekte 
predstavuje minimálne 50%, na základe prerokovania vo výberovej komisii, schvaľuje 
primátor mesta. 

Čl.XI. Zásady pre zhodnotenie majetku Mesta nájomcami 
 

     Ruší sa : 
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     7.  Po príslušnom schválení:  

- zhodnotenie do 8 300 € Mestom uznaných nákladov podlieha schváleniu výberovej 
komisie, 

- zhodnotenie od 8 300 € do 16 600 € Mestom uznaných nákladov podlieha schváleniu 
MsR na základe odporučenia výberovej komisie,  

- zhodnotenie nad 16 600 € Mestom uznaných nákladov podlieha schváleniu v MsZ, na 
základe odporučenia výberovej komisie, 

odbor hospodárenia s majetkom v spolupráci s odborom výstavby, životného prostredia a 
regionálneho rozvoja v lehote 30 dní pripraví návrh dodatku k nájomnej zmluve, v ktorom 
zahrnie najmä: 

- rozsah a cenu zhodnotenia, ktorých súčasťou bude odsúhlasený rozpočet referátom 
investičnej výstavby,  

- podmienky dohľadu vykonávania stavebných prác zo strany vlastníka. Súčasťou výkonu 
stavebného dohľadu je číselne a vecne overiť vykonané stavebné práce na súpise 
vykonaných prác a ich fakturácii, ako i prevzatie prác od zhotoviteľa a odovzdanie 
vlastníkovi nebytových priestorov – spôsob vysporiadania v prípade predčasného 
ukončenia nájomného vzťahu a to tak, aby Mesto nebolo v nevýhodnejšej pozícii ako pri 
riadnom ukončení vzťahu, 

- spôsob prechodu investícií do majetku Mesta v prípade riadneho alebo predčasného 
ukončenia nájomného vzťahu, 

- v prípade predčasného ukončenia nájomného vzťahu z dôvodov na strane nájomcu 
prechádza vlastníctvo dňom ukončenia nájomného vzťahu na Mesto bez náhrady. 

 
Nahrádza sa: 
7. Pri posudzovaní zhodnotenia majetku Mesta jeho nájomcami sú žiadosti žiadateľov 

prerokovávané v orgánoch mesta podľa výšky zhodnotenia a výšky Mestom uznaných nákladov 
nasledovne:  

- zhodnotenie do 8 300 €, po prerokovaní vo výberovej komisii, podlieha schváleniu 
primátorom mesta,  

- zhodnotenie od 8 300 € do 16 600 €, na základe odporučenia výberovej komisie, po 
prerokovaní v MsR, podlieha schváleniu primátorom mesta, 

- zhodnotenie nad 16 600 €, na základe odporučenia výberovej komisie, podlieha 
schváleniu v MsZ,  

odbor hospodárenia s majetkom v spolupráci s odborom výstavby, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja v lehote 30 dní pripraví návrh dodatku k nájomnej zmluve, v ktorom 
zahrnie najmä: 

- rozsah a cenu zhodnotenia, ktorých súčasťou bude odsúhlasený rozpočet referátom 
investičnej výstavby,  

- podmienky dohľadu vykonávania stavebných prác zo strany vlastníka. Súčasťou výkonu 
stavebného dohľadu je číselne a vecne overiť vykonané stavebné práce na súpise 
vykonaných prác a ich fakturácii, ako i prevzatie prác od zhotoviteľa a odovzdanie 
vlastníkovi nebytových priestorov – spôsob vysporiadania v prípade predčasného 
ukončenia nájomného vzťahu a to tak, aby Mesto nebolo v nevýhodnejšej pozícii ako pri 
riadnom ukončení vzťahu, 

- spôsob prechodu investícií do majetku Mesta v prípade riadneho alebo predčasného 
ukončenia nájomného vzťahu, 

- v prípade predčasného ukončenia nájomného vzťahu z dôvodov na strane nájomcu 
prechádza vlastníctvo dňom ukončenia nájomného vzťahu na Mesto bez náhrady. 

    
 
 
  Čl.XII. Iné prenechanie majetku Mesta do užívania 

 
     Ruší sa : 

1. Vecné bremená 
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Podzemné  vedenia inžinierskych sietí,  je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve  
Mesta tak,  že na takéto pozemky bude zriadené vecné bremeno v prospech vlastníka 
siete, nasledovne: 

a) Žiadosť s príslušnou  dokumentáciou (kópia snímku z pozemkovej mapy so 
zakreslením dotknutých Mestských parciel s vyznačením dĺžky trasy pokladaných 
sietí) bude so stanoviskom OHsM predložená na rokovanie a schválenie komisii pre 
prenájom pozemkov a nebytových priestorov. Po schválení vo výberovej komisii 
bude uzatvorená  zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 

b) Po  ukončení stavby (dokladovanú príslušným rozhodnutím stavebného úradu) 
a predložení porealizačného geometrického plánu na vklad  vecného bremena do  
katastra nehnuteľností bude uzavretá riadna zmluva  o zriadení vecného bremena. 

Náklady na zabezpečenie vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti znáša 
žiadateľ. Cenové podmienky zriadenia vecného bremena na nehnuteľnostiach vo 
vlastníctve Mesta sa riadia príslušnými ustanoveniami VZN o určení sadzieb a stanovenia 
podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Michalovce. 

 
 
 

Nahrádza sa: 
1. Vecné bremená 

Na majetku Mesta je možné zriadiť zmluvné, alebo zákonné vecné bremeno.  
Vedenia inžinierskych sietí a ich príslušenstvo je možné umiestňovať na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta na základe zmluvného vecného bremena v prospech vlastníka siete, 
nasledovne: 

a) Žiadosť s príslušnou dokumentáciou ( kópia snímku z pozemkovej mapy so 
zakreslením dotknutých Mestských parciel s vyznačením dĺžky trasy pokladaných 
sietí) bude so stanoviskom OHsM predložená na prerokovanie v komisii pre 
prenájom pozemkov a nebytových priestorov. Po schválení v MsZ bude uzatvorená 
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 

b) Po ukončení stavby (dokladovanú príslušným rozhodnutím stavebného úradu) a 
predložení porealizačného geometrického plánu na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností bude uzavretá riadna zmluva o zriadení vecného bremena. 

 
Riešenie zákonných vecných bremien sa riadi platnou legislatívou a rozhodnutiami 
príslušných orgánov. 
Ostatné vecné bremená sa zriaďujú na základe prerokovania v príslušnej komisii 
a schválenia v MsZ.  
Náklady na zabezpečenie vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša 
žiadateľ. Cenové podmienky zriadenia vecného bremena na nehnuteľnostiach vo 
vlastníctve Mesta sa riadia príslušnými ustanoveniami VZN o určení sadzieb a stanovenia 
podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Michalovce, resp. platnou legislatívou. Zmluvy súvisiace s vecnými 
bremenami uzatvára primátor mesta. 

 
 
 

 
Čl. XIV. Pohľadávky a iné majetkové práva Mesta: 
 
 
Dopĺňa sa: 
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11. Schváleniu MsZ podliehajú iné jednotlivé majetkové práva, ktorých jednorazová alebo   
       ročná hodnota  presahuje 16 600 €, pokiaľ tieto Zásady neurčujú inak. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa 1.12.2019. 
 

 
 

V Michalovciach dňa 27.11.2019 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Viliam Zahorčák 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


