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U Z N E S E N I E 
 

zo 17. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupite ľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 
 
dňa: 18. 11. 2015                                              číslo: 29/2015 
_______________________________________________________________________ 
 

Komisia Mestského zastupite ľstva mesta   Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

 
po prerokovaní  návrhu  k vyhodnoteniu pripomienok  k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta  Prešov   č. .../2015, ktorým sa mení   a dop ĺňa Všeobecne záväzné  

nariadenie  mesta   Prešov  č. 9/2011, ktorým sa ur čujú  Zásady   hospodárenia  a  
nakladania  s  majetkom  mesta  Prešov v znení zmie n a doplnkov 

 
prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma t oto 

 
 

STANOVISKO 
 

dňa: 18. 11. 2015                                                                         číslo: 24/2015 
                 

Komisia Mestského zastupite ľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

 
 
v súlade s ustanovením § 6 ods. 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vyhodnocuje pripomienky predložené k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov, ktorých úplné znenie je prílohou tohto uznesenia, 
nasledovne: 
  

Pripomienka č. 1.1 
- predložená Ing. Richardom Drutarovským, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
 „Navrhujem upraviť predložený návrh nariadenia tak, že po jeho prijatí sa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 9/2011 mení takto: 
1. V čl. VII sa za ods. 6 vkladá nový odsek v znení: 
„Pri prevode majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, obsahuje odôvodnenie 
osobitného zreteľa v zmysle zákona, najmä: 
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a) dôvod, prečo sa pre stanovenie kúpnej ceny mestského majetku nepoužila 
i. verejná obchodná súťaž, 
ii. dobrovoľná dražba, 
iii. cena vo výške všeobecnej hodnoty majetku, 
b) informáciu o tom, ako hodnotou je vyvážený úbytok majetku mesta jeho predajom za nižšiu ako 
trhovú cenu resp. za cenu nižšiu, ako je jeho všeobecná hodnota.“ 
2. Nová poznámka pod čiarou znie (s poradovým číslom podľa skutočného poradia):  
„(1) § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“ 
3. Doterajší čl. VII ods. 7 sa prečísluje na ods. 8.“ 
 
Pripomienke sa nevyhovuje. 

 
Odôvodnenie: 
 
V odôvodnení tejto pripomienky navrhovateľ vychádza z mylného dohadu, že predaj majetku mesta 
spôsobom priameho predaja je možné realizovať voči konkrétnemu kupujúcemu vždy vtedy, ak sa 
dodrží pravidlo, že kúpna cena je najmenej vo výške stanovenej znaleckým posudkom a v 
nadväznosti na to vyvodzuje nesprávny záver, že takýto priamy predaj konkrétnemu kupujúcemu 
„spadne“ do režimu spôsobu predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa len vtedy, ak je cena 
nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom. Navrhovateľ však pri citovaní zákona o majetku 
obcí opomenul závažnú skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 9a ods. 5 tohto zákona „obec nemôže 
previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená 
podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 eur.“ A práve v takýchto prípadoch (t.j. v prípadoch 
majetku s hodnotou presahujúcou 40 000 eur) ak má mesto zámer predať majetok konkrétnemu 
kupujúcemu bez toho, aby realizovalo dražbu alebo obchodnú verejnú súťaž, je možné využiť 
inštitút prípadu hodného osobitného zreteľa, a to aj v prípade, ak kúpna cena bude vo výške 
stanovenej znaleckým posudkom, teda nemusí byť vôbec nižšia ako trhová. Nie všetky prípady 
hodné osobitného zreteľa sú teda predajmi za cenu nižšiu ako „trhovú“, čo je nielen možné v zmysle 
platnej legislatívy, ale je aj nesporné z doterajšej praxe pri schvaľovaní majetkových prevodov 
v MsZ mesta Prešov. Z uvedeného vyplýva, že nie vo všetkých prípadoch by došlo k navrhovateľom 
uvádzanému „úbytku majetku mesta“, a teda nie vždy by bolo možné naplniť požiadavku stanovenú 
v navrhovateľovej pripomienke č.1 pod písm. b) – „informáciu o tom, akou hodnotou je vyvážený 
úbytok majetku mesta jeho predajom za nižšiu ako trhovú cenu resp. za cenu nižšiu, ako je jeho 
všeobecná hodnota.“ Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame pripomienke nevyhovieť a 
ponechať doterajšiu úpravu (článok VII. bod 2 písm. c) – „osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený“) 
s tým, že odporúčame v praxi precizovať zdôvodnenia prípadov hodných osobitného zreteľa 
v materiáloch predkladaných do MsZ. 
 
 
 

Pripomienka č. 1.2 
- predložená Ing. Richardom Drutarovským, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
 „Navrhujem, aby Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom 
mesta vybrala z dokumentov, ktorými cenu nájmov upravujú iné slovenské mestá a obce, 
najvhodnejší model, následne ho adaptovala na podmienky Mesta Prešov a upravila do formy 
prílohy všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011. 
Ďalej navrhujem upraviť predložený návrh nariadenia tak, že po jeho prijatí sa všeobecne 
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záväzné nariadenia mesta Prešov č. 9/2011 mení takto: 
1. V čl. XI sa za odsek 2 vkladajú nové odseky v znení: 
„2. Pri určovaní ceny za užívanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa postupuje 
v zmysle „Postupu výpočtu ceny za užívanie nebytových priestorov a budov vo vlastníctve 
mesta a v správe právnických osôb zriadených alebo založených mestom“, ktorá tvorí prílohu 
č. 1 tohto nariadenia. 
3. Pri určovaní ceny za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta sa postupuje v zmysle „Cien 
úhrady za dočasné užívanie pozemkov v majetku mesta", ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 
4. Pri prenájme majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, obsahuje odôvodnenie 
osobitného zreteľa v zmysle zákona2 najmä: 
c) dôvod, prečo sa pre stanovenie výšku nájomného nepoužila 
i. verejná obchodná súťaž, 
ii. dobrovoľná dražba, 
iii. cena podľa ods. 2 a 3, 
d) informáciu o tom, ako hodnotou je vyvážený úbytok na príjme z nájomného jeho prenájmom 
za nižšiu ako trhovú cenu resp. za cenu nižšiu, ako je cena podľa tohto nariadenia.“ 
2. Nová poznámka pod čiarou znie (s poradovým číslom podľa skutočného poradia): 
„(2) § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“ 
3. V čl. XI sa doterajší odsek 3 a nasledujúce články primerane prečíslujú. 
4. V doterajšom čl. XI ods. 3 sa vypúšťa celý text, začínajúci slovami „Za dôvody hodné osobitného 
zreteľa, o ktorých rozhodne MsZ“ až po úplný koniec odseku vrátane textu „nie starším 
ako šesť mesiacov“. 
5. Do nariadenia sa vkladá nová Príloha č. 1 s názvom „Postup výpočtu ceny za užívanie nebytových 
priestorov a budov vo vlastníctve mesta a v správe právnických osôb zriadených 
alebo založených mestom“. 
6. Do nariadenia sa vkladá nová Príloha č. 2 s názvom „Ceny úhrady za dočasné užívanie 
pozemkov v majetku mesta“. 
Primerane sa upravia aj ostatné časti predloženého návrhu, aby boli konzistentné s predchádzajúcimi 
časťami návrhu.“ 
 
Pripomienke sa nevyhovuje. 
 
Odôvodnenie: 
 
Úpravu cien nájomného za pozemky a nebytové priestory nepovažujeme za potrebné dávať do formy 
prílohy VZN, stala by sa totiž súčasťou VZN, ktorého zmena je odborne aj časovo náročným 
procesom, pričom ceny nájomného by mali byť cenami „trhovými“ s možnosťou flexibilnej reakcie 
na aktuálny vývoj cien na trhu (zohľadňujúc miesto, účel, ale aj čas) -  z takýchto princípov 
vychádzajú aj znalci pri ich stanovovaní.  
Podľa doterajšej úpravy sú ceny nájmu majetku mesta určované na základe odborného vyjadrenia 
vyhotoveného znalcom a aktualizovaného raz polročne, a to podľa ustanovenia článku XI bodu 3 
Zásad, posledná veta, právny základ všeobecnej záväznosti týchto cien teda tkvie v samotnom VZN. 
V návrhu VZN na základe požiadavky MsR  navrhujeme doplniť, že minimálna výška nájomného 
v týchto prípadoch je u pozemkov 1 €/m2/rok a u nebytových priestorov a stavieb 8,30 €/m2/rok. 
Máme za to, že pripomienka navrhovateľa by v prípade jej realizácie v tomto smere pravdepodobne 
nepriniesla žiadne praktické zlepšenie a doterajšiu právnu úpravu považujeme za dostatočnú.  
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Pripomienka č. 1.3 
- predložená Ing. Richardom Drutarovským, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
„Navrhujem, aby Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom 
mesta vybrala z dokumentov, ktorými upravujú mi pravidlá postupu pri realizácii technického 
zhodnotenia prenajatých priestorov iné slovenské mestá a obce, najvhodnejší model, 
následne ho adaptovala na podmienky Mesta Prešov a upravila do formy prílohy všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011. 
Ďalej navrhujem upraviť predložený návrh nariadenia tak, že po jeho prijatí sa všeobecne 
záväzné nariadenia mesta Prešov č. 9/2011 mení takto: 
1. V čl. XI sa pred doterajší text v odseku 10 vkladá nová veta: 
„V prípade realizácie technického zhodnotenia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
daných do užívania inej fyzickej alebo právnickej osobe zo strany užívateľa nebytového priestoru 
sa postupuje v zmysle „Pravidiel postupu pri realizácií technického zhodnotenia prenajatých 
priestorov“, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto nariadenia.“ 
2. Do nariadenia sa vkladá nová Príloha č. 3 s názvom „Pravidlá postupu pri realizácii technického 
zhodnotenia prenajatých priestorov“. 
Primerane sa upravia aj ostatné časti predloženého návrhu, aby boli konzistentné so zásadami, 
ktoré sú vyjadrené v § 667 Občianskeho zákonníka.“ 
 
Pripomienke sa vyhovuje čiastočne. 
 
Odôvodnenie: 
 
Odporúčame k aktuálne navrhovanej právnej úprave technického zhodnotenia na majetku mesta 
vykonaného nájomcom (článok IV bod 1 písm. t) Zásad ako bod 7 návrhu VZN, článok IV bod 2 
písm. j) Zásad ako bod 10 návrhu VZN, článok XI body 9 – 12 Zásad), ktorá čiastočne spĺňa 
požiadavky navrhovateľa, doplniť ustanovenie obsahujúce navyše hlavné podmienky udelenia 
súhlasu k realizácii technického zhodnotenia majetku mesta.  
 
V prípade, že MsZ sa stotožní s pripomienkami MsR týkajúcimi sa úpravy technického zhodnotenia 
majetku mesta vykonaného jeho nájomcom a schváli ňou navrhované zmeny bodov 9 – 12 v článku 
XI, navrhujeme v zmysle vyššie uvedeného v článku XI  bod 11 nahradiť novým znením: 
 
11. Pri realizovaní zmien na prenajatom majetku mesta podľa bodu 9 tohto článku, ak majú 
charakter investícií do jeho Tzh, k udeleniu súhlasu mesta v zmysle článku IV bodu 1 písm. t) Zásad 
a článku IV bodu 2 písm. j) Zásad je nájomca povinný predložiť investičný zámer, obsahujúci popis 
a rozsah investície, návrh jej technického riešenia, rozpočet projektu a stanoviská príslušných 
orgánov, ak sú potrebné. 
 
 

Pripomienka č. 1.4 
- predložená Ing. Richardom Drutarovským, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
„Navrhujem upraviť predložený návrh nariadenia tak, že po jeho prijatí sa všeobecne záväzné 
nariadenia mesta Prešov č. 9/2011 mení takto: 
V čl. VII sa na jeho koniec pridáva nový odsek: 
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„V prípade predaja pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej 
plochy, pričom stavba vznikla počas užívania pozemku alebo stavby vo vlastníctve mesta na 
základe nájomnej zmluvy s mestom z ktorej vyplynulo právo uskutočniť takú stavbu nadobúdateľa, 
sa prevod vlastníctva uskutoční najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku; uvedená 
zásada o určení ceny musí byť súčasťou podmienok nájomnej zmluvy. To neplatí, ak mesto pri 
schvaľovaní podmienok nájmu rozhodne inak. Uvedená zásada o určovaní ceny platí aj v prípade, ak 
ide o majetkovo právne usporiadanie pozemku kvôli dodatočnému povoleniu stavbu, ktorá bola 
zhotovená bez súhlasu mesta na pozemku mesta.“ 
 
Pripomienke sa vyhovuje čiastočne. 
 
Odôvodnenie: 
 
Odporúčame zakotviť s drobnými úpravami v nasledovnom znení (ak má mať toto ustanovenie 
v praxi význam, navrhujeme doplniť minimálne o odôvodnenie nepoužitia uvedenej zásady 
v nájomnej zmluve): 
 
Do návrhu VZN by sa teda doplnil ďalší bod ako bod č. 20 (ostatné body by sa v zmysle toho 
následne prečíslovali): 
 
20. V článku VII sa bod 7 nahrádza novým znením: 
 7. V prípade predaja pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy 
v zmysle bodu 5 písm. b) tohto článku, pričom stavba vznikla počas užívania pozemku vo 
vlastníctve mesta na základe súhlasu mesta ako prenajímateľa v nájomnej zmluve, sa prevod 
vlastníctva uskutoční najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
osobitného predpisu(7); uvedená zásada o určení ceny musí byť súčasťou podmienok nájomnej 
zmluvy. To neplatí, ak mesto pri schvaľovaní podmienok nájmu v odôvodnených prípadoch 
rozhodne inak, pričom dôvody musia byť uvedené v nájomnej zmluve. Uvedená zásada o určovaní 
ceny platí aj v prípade, ak ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku kvôli dodatočnému 
povoleniu na stavbu, ktorá bola zhotovená bez súhlasu mesta na pozemku mesta.“ 
 
Doterajší bod 7 v článku VII sa označuje ako bod 8. 
 

Pripomienka č. 2 
- predložená Ing. Ľudovítom Malagom, Okrajová 14, 080 05 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
„K návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č.9/2001, ktorým sa určujú Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov , uplatňujem 
pripomienky: 
Takto predložený návrh pre možné pripomienkovanie fyzickým a právnickým osobám  je 
neprehľadný z dôvodu možnosti  porovnania  a zosúladenia jednotlivých  súvislosti nahrádzaním  
nového znenia  oproti terajšiemu zneniu ( napr. aj so zdôvodnením ) a tým pádom aj prislúchajúcej 
kompetencie či už  primátor mesta ,  mestské zastupiteľstvo a podobne . 
Príklad :  
V článku IV sa bod 1 písm. j.) nahrádza novým znením :  
,prenájom nehnuteľnosti majetku na dobu určitú dlhšiu ako 5 rokov .  
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V článku XVI bod 2 doplniť všetky kompetencie MsZ v súlade so zákonom o majetku obcí - 
nakladaní s majetkom obcí a obchodným zákonníkom.“ 
 
Pripomienke sa nevyhovuje. 
 
Odôvodnenie: 
 
Prvá časť pripomienky smeruje nie k obsahu návrhu VZN, ale iba k forme, v akej bol návrh VZN 
zverejnený na verejné pripomienkovanie a ktorú navrhovateľ nepovažuje za dostatočne 
zrozumiteľnú pre bežných obyvateľov mesta Prešov, najmä vo vzťahu k navrhovaným zmenám 
pôvodného znenia VZN, avšak aj v prípade novelizácie už platného a účinného VZN zákon ukladá 
povinnosť zverejniť iba samotný text „novely“, pričom v prípade záujmu o bližšie informácie 
k zmenám v pôvodnom VZN a ich dôvodoch sa fyzické a právnické osoby môžu obrátiť na 
spracovateľa a predkladateľa – OSMM. 
K druhej časti pripomienky uvádzame, že aktuálne znenie článku XVI, bodu 2 Zásad obsahuje 
všetky schvaľovacie kompetencie MsZ vo veciach týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta 
a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, požadované zákonom o obecnom zriadení 
(ustanovenie § 11 ods. 4), zákonom o majetku obcí (ustanovenie § 9 ods.2) a kompetencie navyše, 
ktoré si môže mesto upraviť nad rámec zákona v Zásadách. V prípade úmyslu pridať do 
schvaľovacej kompetencie MsZ ďalšie záležitosti nad rámec uvedených právnych predpisov, je 
potrebné takúto požiadavku presne konkretizovať. 
 
 

Pripomienka č. 3.1  
- predložená Ing. Alexandrom Ernstom, Dilongova 8, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
„v článku II bod 4 písm. d) doplniť na konci vety znenie: " a odpisovať ho v zmysle osobitného  
interného predpisu mesta,“ 
 
Pripomienke sa vyhovuje. 
 
Odôvodnenie: 
 
Do návrhu VZN by sa teda doplnil ďalší bod  ako bod č. 1 (ostatné body by sa v zmysle toho 
následne prečíslovali): 

1. V článku II bode 4 písm. d) sa na konci vety vkladá dovetok v znení: " a odpisovať ho v 
zmysle osobitného  interného predpisu mesta“. 

 
 

Pripomienka č. 3.2  
- predložená Ing. Alexandrom Ernstom, Dilongova 8, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
„v článku IV bod 2 písm. d) doplniť, ktoré sú najmä  mimoriadne dôvody alebo verejnoprospešné 
dôvody v súvislosti s výpožičkou,“ 
 
Pripomienke sa vyhovuje čiastočne. 
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Odôvodnenie: 
 
Navrhujeme špecifikovať mimoriadne prípady nasledovne: „v mimoriadnych prípadoch žiadateľovi 
o nájom tohto majetku, ak by časový úsek schvaľovania nájmu v jeho prospech mohol byť na ťarchu 
mesta“.   
Verejnoprospešné dôvody odporúčame ponechať nešpecifikované, nakoľko demonštratívny výpočet 
(príkladmo) v tomto smere právnu úpravu veľmi neskonkrétni a naopak, taxatívnym výpočtom 
nemusíme pokryť všetky prípady, kedy by verejnoprospešný dôvod mohol prichádzať do úvahy.  
 
Bod 8 návrhu VZN by teda znel nasledovne: 

 
      8. V článku IV sa bod 2 písm. d) nahrádza novým znením: 
d) prenájme nehnuteľného majetku na dobu určitú najdlhšie na 5 rokov a na dobu neurčitú 
s možnosťou výpovede bez udania dôvodu; o výpožičke nehnuteľného majetku v mimoriadnych 
prípadoch žiadateľovi o nájom tohto majetku, ak by časový úsek schvaľovania nájmu v jeho 
prospech mohol byť na ťarchu mesta, alebo z verejnoprospešného dôvodu, ktorý musí byť v zmluve 
špecifikovaný, na dobu určitú v nevyhnutnom rozsahu, maximálne na 6 mesiacov; o krátkodobom 
prenájme majetku mesta v zmysle článku XI bodu 3 písm. b) a bodu 13 Zásad,  
 
 

 Pripomienka č. 3.3  
- predložená Ing. Alexandrom Ernstom, Dilongova 8, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
„v článku IV bode 2 písm. l) doplniť do vety znenie - "informáciu s odôvodnením",“ 
 
Pripomienke sa vyhovuje. 
 
Odôvodnenie: 
 
Bod 11 návrhu VZN by teda znel nasledovne: 
 
11. V článku IV bode 2 sa písm. l)  nahrádza novým znením: 
 l) jednostrannom ukončení nájomného vzťahu mestom ako prenajímateľom z dôvodu porušovania 
povinností nájomcu, o čom je povinný podať informáciu s odôvodnením na najbližšie zasadnutie 
MsZ,  
 

 
Pripomienka č. 3.4  
- predložená Ing. Alexandrom Ernstom, Dilongova 8, 080 01 Prešov 
- v nasledovnom znení: 

 
„v článku VII bod 6 písm. c) zmeniť znenie nasledovne: 
" prevod nehnuteľnosti na účely poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, 
zdravotníckemu zariadeniu, škole alebo školskému zariadeniu. Toto platí ak ide o právnickú osobu, 
ktorá nie je podnikateľom a najmenej dva roky vykonáva túto činnosť".“ 
 
Pripomienke sa vyhovuje. 
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Odôvodnenie: 
 
Bod 19 návrhu VZN by teda znel nasledovne: 
 
19. V článku VII sa bod 6 nahrádza novým znením: 
6. Prípady prevodu majetku mesta hodné osobitného zreteľa, o ktorých zámere aj samotnom prevode 
rozhodne MsZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov, sú najmä: 
a. prevod nehnuteľnosti v prípade verejného záujmu (zámena, predaj) alebo realizácie priorít 
mesta, 
b. prevod priľahlých pozemkov do výmery 100 m2 , 
c. prevod nehnuteľnosti na účely poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb, 
zdravotníckemu zariadeniu, škole alebo školskému zariadeniu. Toto platí, ak ide o právnickú osobu, 
ktorá nie je podnikateľom a najmenej dva roky vykonáva túto činnosť. 
 
 
 
 
 
 
   JUDr. Miroslav Makara                                        Mgr. Stanislav Ferenc  
      sekretár komisie                                   predseda komisie 
 
 
 
 
  Dostanú:                       Overovatelia zápisnice:  
  podľa rozdeľovníka       
                                                                         
 
                                                                                              
                                                                                              Štefan H ermanovský 
 
                                                                                               
                                      
                                                                                                Alexan der Nazarej 


