OBEC ŽAKAROVCE

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Žakarovce
Obecné zastupiteľstvo v Žakarovciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určuje tieto
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žakarovce (v texte ďalej ako „obec“).

1.

článok 1
Úvodné ustanovenia
Obec Žakarovce je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý je
právnickou osobou, teda za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom, zvereným majetkom i svojimi finančnými zdrojmi.

2.

Tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce Žakarovce stanovujú zásady, ktorými sa upravuje
hospodárenie s majetkom vo vlastníctve obce Žakarovce, jeho nadobúdanie a prevody,
prenechávanie majetku obce do užívania právnickým alebo fyzickým osobám, správu majetku
obce, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a s majetkovými právami obce,
s
finančnými prostriedkami obce, nakladanie s cennými papiermi.

3.

Ustanovenia týchto zásad sa primerane použijú pri hospodárení s majetkom prenechaným do
užívania obci Žakarovce.
článok 2
Majetok obce

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 predpisu /1/, alebo ktoré
nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe predpisu
/1/,
alebo
osobitného
predpisu,
alebo
vlastnou
činnosťou.
článok 3
Predmet zásad
Predmetom zásad je upraviť
1. postup zverenia majetku obce do správy správcu,
2. postup a podmienky prenechávania majetku obce do užívania inej právnickej alebo fyzickej
osobe,
3. nakladanie s pohľadávkami, záväzkami a inými majetkovými právami obce,
4. nakladanie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi,
5. ostatné úkony pri hospodárení s majetkom obce podliehajúce schváleniu orgánmi obce
spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov

1.

2.

článok 4
Hospodárenie s majetkom obce
Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku
obce , ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa
osobitného predpisu /2/
Zverenie majetku do správy sa vykonáva písomnou zmluvou a písomným protokolom
o odovzdaní a prevzatí majetku.

3. Obec môže poveriť výkonom správy aj iný subjekt ako správcu, a to na základe nepomenovanej
zmluvy podľa predpisov obchodného práva.
4.
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Majetok, ktorý nie je v správe žiadneho správcu spravuje obecný úrad.
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5.

Obec môže správcovi odňať správu majetku ak:
a.
b.

Ak správca riadne nevykonáva svoje povinnosti a napriek upozorneniu nedošlo k náprave
Ak je to v záujme lepšieho využívania tohto majetku

6.

Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c
zákona č. 138/1991 Zb. z o majetku obcí v platnom znení, a ktorý ku dňu prechodu majetku
Slovenskej republiky na obec slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a
výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace.

7.

Povinnosť podľa odseku 6, sa skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
a. o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 6,
b. o vklade majetku uvedeného v odseku 6 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na
založenie inej právnickej osoby,
c. o prebytočnosti nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 6,
d. o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 6, ak jej
zostatková cena je vyššia ako 500 eur; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo
o neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje starosta/ka obce.

8.

Na
a.
b.
c.
d.

majetok vo vlastníctve obce uvedený v odseku 6 nemožno
zriadiť záložné právo /3/,
zriadiť zabezpečovací prevod práva, /4/
uskutočniť výkon rozhodnutia,
uskutočniť konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných zákonov, /5/

9. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti /6/
alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu./7/

1.

2.

článok 5
Prevody vlastníctva majetku obce
Prevod vlastníctva majetku obce sa vykonáva
a. na základe obchodnej verejnej súťaže, /8/
b. dobrovoľnou dražbou, /9/ alebo
c. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu, /10/
Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej
stránke obce a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 1 písm. a) a b), musí oznámenie
v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej
súťaže alebo dražby.

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na
podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
4. Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon. /9/
5.
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Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň
zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo
svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa
osobitného predpisu /10/ presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne
identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej
hodnoty majetku obce /10/ pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným
zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.
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6. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu,
ktorá je v tejto obci
a. starostom obce,
b. poslancom obecného zastupiteľstva,
c. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej
alebo založenej obcou,
d. prednostom obecného úradu,
e. zamestnancom obce,
f. hlavným kontrolórom obce,
g. blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a. až f.
(t.j. príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, resp. iné osoby v pomere
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu )
7. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú
osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba
uvedená v odseku 6; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v
ktorej má obec obchodný podiel.
8. Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to
a. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
b. podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,/11/
c. hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
d. pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej
tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí
byť zverejnený počas celej tejto doby.
9. Odpredaj majetku obce prostredníctvom dobrovoľnej dražby /9/ je vykonávaný podľa zákona
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov.
10. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom
ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa článku 5, odsekov 1 až 7, ak
tento postup nevylučuje osobitný predpis /12/

1.
2.

3.

článok 6
Prenechávanie majetku do nájmu
Majetok obce je možné nájomnou zmluvou prenechať do nájmu inej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe.
Ustanovenia článku 5, odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri
prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a
na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci, okrem
a. hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
b. nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní
v kalendárnom mesiaci
c. pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec
povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má
obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Nájom nehnuteľného majetku obce:
a. nájom pozemkov, vecné bremená týkajúce sa pozemkov
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prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
OcZ pri prideľovaní pozemkov do nájmu a stanovení výšky nájomného za nájom
pozemkov postupuje v zmysle týchto zásad.
Výška nájomného za užívanie pozemku a zriadenia vecného bremena sa stanovuje
podľa VZN č.7/2016 a návrhu obecného zastupiteľstva. Výšku nájomného za
užívanie pozemku a úhradu za zriadenie vecného bremena schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
b. nájom a prenájom nebytových priestorov
nájom a prenájom nebytových priestorov určených na podnikateľské účely schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.
OcZ pri prideľovaní nebytových priestorov a stanovení výšky nájomného za nájom
a prenájom nebytových priestorov postupuje v zmysle týchto zásad a podľa VZN
č.7/2016 .
Výšku nájomného za nájom a prenájom nebytových priestorov schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
c. nájom a prenájom obecných domov
nájom a prenájom obecných a sociálnych bytov určených na bývanie schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.
Výška ceny nájmu sa stanovuje podľa
opatrenia č. 22 Ministerstva financií SR z 28. 01. 2003 č.R-1/2003, ktorým sa určuje
rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov.
d. nájom a prenájom nebytových priestorov školských zariadení v čase keď sa
nevyužívajú na výchovno - vzdelávací proces
nájom a prenájom nebytových priestorov školských zariadení schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Výšku nájmu za nebytový priestor stanovuje podľa VZN č. 7/2016
a návrhu obecného zastupiteľstva.
e. nájom a prenájom nebytových priestorov pre kultúru, mládež a šport
nájom a prenájom nebytových priestorov pre kultúru, mládež , šport, a vzdelávanie,
ktoré sú
určené na prevádzanie športových , kultúrnych a vzdelávacích činností
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Výšku nájmu za nebytový priestor stanovuje obecné zastupiteľstvo.
f.
nájom ostatného majetku
schvaľuje obecné zastupiteľstvo v súlade
s
ustanoveniami článku 6 ods. 2
4.

5.

1.
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Nájom hnuteľného majetku obce :
a. O nájme hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 500,- €/kus,
rozhoduje starosta/ka.
b.

O nájme hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je rovná a vyššia ako 500,€/kus, rozhoduje obecné zastupiteľstvo

c.

Nájom hnuteľného majetku pre fyzické (podnikateľský a nepodnikateľský subjekt
právnické osoby sa stanoví nasledovne :
Ročný nájom odpisovaného hnuteľného majetku sa stanoví vo výške ročného
odpisu danej hnuteľnej veci .
Po dobe odpisovania sa výška ročného nájmu stanoví dohodou podľa predpisu /13/,
vo výške 1-10 % z obstarávacej ceny hnuteľnej veci s prihliadnutím na charakter
hnuteľnej veci, jej technický stav a jej ďalšie využitie.
Výška ročného nájmu neodpisovanej hnuteľnej veci sa stanoví dohodou podľa
predpisu /13/, obyčajne vo výške 1 - 10% z obstarávacej ceny hnuteľnej veci s
prihliadnutím na charakter hnuteľnej veci, jej technický stav a jej ďalšie využitie.

Nájom majetku obce sa uskutočňuje za odplatu.
článok 7
Hospodárenie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce
Pri hospodárení s pohľadávkami obce (ďalej len" pohľadávky") a inými majetkovými právami
obce (ďalej len "právami") je povinnosťou toho, kto s pohľadávkami a právami hospodári, aby
všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, prípadne, aby sa pohľadávka včas
uplatnila na príslušných orgánoch.
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2.

1.
2.

Odpustiť dlh teda istinu, alebo jeho príslušenstvo môže zastupiteľstvo alebo starosta v zmysle
ustanovení článku 9 a článku 10 týchto zásad, len ak:
a. náklady spojené s jeho vymáhaním by mohli byť vyššie ako vymáhaná hodnota dlhu,
b. dlh je tvorený len z účtovného úroku z omeškania, poplatku z omeškania alebo zmluvnej
pokuty a istina dlhu je celkom uhradená .
článok 8
Nakladanie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi
Obec nakladá s finančnými prostriedkami obce v súlade so Zásadami hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Žakarovce.
Obec nakladá s cennými papiermi v súlade s osobitným predpisom /12/ a pri nakladaní s
cennými papiermi primerane použije ustanovenia článku 4 týchto zásad
článok 9
Práva obecného zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a.

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, to neplatí, ak je obec povinná
previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu /16/

b.

podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku
obce realizovať na základe verejnej obchodnej súťaže

c.

prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom

d.

zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce,

e.

zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková hodnota je
vyššia ako 500 €/kus

f.

nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce prevodom,

g.

zverenie majetku obce do správy správcu

h.

odňatie majetku zvereného do správy

i.

prevod správy majetku obce medzi správcami

j.

zámenu správy majetku medzi správcami

k.

nájom nehnuteľného majetku obce

l.

nájom hnuteľného majetku ak je zostatková hodnota hnuteľnej veci vyššia ako 500 €/kus.

m. všetky záložné zmluvy, ktorých predmetom zálohu je majetok obce
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n.

peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do obchodných spoločností,

o.

všetky zmeny týkajúce sa podielov v spoločnostiach s majetkovou účasťou obce, všetky
zmeny týkajúce sa základného imania spoločností s majetkovou účasťou obce a vkladov
nehnuteľného a iného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných
spoločností,

p.

prijatie úveru alebo pôžičky , leasingu pre obec,

q.

poskytnutie úveru, alebo pôžičky,

r.

prevzatie dlhu obcou,

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žakarovce
s.

pristúpenie obce k dlhu,

t.

upustenie od vymáhania dlhu podľa článku 7 bod. 2 týchto zásad, pokiaľ dlh presahuje
sumu 200 €

u.

vyradenie dlhodobého hnuteľného majetku obce, ktorého obstarávacia cena je vyššia
ako 1.700 €/kus ,

v.

vyradenie dlhodobého nehmotného majetku ,

w. nakladanie s prebytočným hnuteľným majetkom obce pokiaľ zostatková hodnota hnuteľnej
veci je nad 500 €/kus
x.

nakladanie s prebytočným nehnuteľným majetkom obce , a to v súlade s týmito zásadami

y.

zaplatenie dlhu v splátkach alebo jeho odklad po písomnom uznaní dlhu dlžníkom, nad
hodnotu dlhu vyššiu ako 1 000 €

z.

koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie
služby zatvorené podľa osobitného predpisu /15/ a to trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov
článok 10
Práva starostu pri hospodárení s majetkom obce

Starosta/ka najmä
a. nariaďuje vykonať inventarizáciu majetku obce
b. schvaľuje nájom hnuteľného majetku, ak je zostatková hodnota hnuteľnej veci rovná
a nižšia ako 500 €/kus,
c. rozhodne o povolení zaplatenia dlhu v splátkach alebo jeho odklad po písomnom uznaní
dlhu dlžníkom, ak hodnota dlhu je rovná, alebo nižšia ako 1 000 €
d. rozhoduje o vyradení neupotrebiteľného hnuteľného majetku neodpisovaného, ktorý je
vedený ako drobný hmotný majetok na podsúvahových účtoch a operatívnej evidencii
e. rozhoduje o vyradení neupotrebiteľného hnuteľného majetku vedného ako dlhodobý
hmotný majetok , ktorého obstarávacia cena je nižšia a rovná 1.700 €/kus
f. schvaľuje zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková
hodnota je nižšia a rovná ako 500 €/kus
g.

môže upustiť od vymáhania dlhu obcou podľa článku 7 bod 2 týchto zásad, pokiaľ dlh
nepresahuje sumu 200 €

článok 11
Prebytočný majetok a neupotrebiteľný majetok obce
1. Prebytočný je majetok obce, ktorý obec, alebo správca trvale nepotrebuje na plnenie svojich
úloh.
2. Neupotrebiteľný je majetok obce, ktorý je fyzicky, alebo morálne opotrebovaný, poškodený,
nefunkčný, jeho prevádzka je zastarala, alebo už nemôže slúžiť svojmu účelu.
článok 12
Nakladanie s prebytočným majetkom a neupotrebiteľným majetkom obce
1. Neupotrebiteľný hnuteľný majetok obce vyraďuje a likviduje obec, resp. správca majetku na
základe smernice o inventarizácii majetku a záväzkov.
a. k strojom, prístrojom, zariadeniam a dopravným prostriedkom, ktorých zostatková cena
je vyššia a rovná 50 €/kus sa prikladá technický posudok resp. stanovisko
b.
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odborného technika o ich neopraviteľnosti, zastaralosti, alebo nepoužiteľnosti.
k strojom, prístrojom, zariadeniam a dopravným prostriedkom, ktorých zostatková cena
je 0 €/kus , nie je potrebné vyhotoviť doklad o ich neopraviteľnosti, zastaralosti,
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c.

nákladnej oprave, alebo nepoužiteľnosti ak si to druh, charakter a stav majetku
nevyžaduje
k hnuteľnému majetku neodpisovanému, ktorý je vedený ako drobný hmotný majetok na
podsúvahových účtoch, operatívnej evidencii nie je potrebný posudok ani potvrdenie.

2. O vyradení neupotrebiteľného majetku
a.
neodpisovaného, ktorý je vedený ako drobný hmotný majetok na podsúvahových
účtoch a operatívnej evidencii rozhoduje starosta/ka obce.
b.
vedeného ako dlhodobý hmotný majetok / účet 02. /, ktorého obstarávacia cena je
nižšia a rovná 1.700 €/kus ,rozhoduje starosta/ka.
c.
vedeného ako dlhodobý hmotný majetok / účet 02. /, ktorého obstarávacia cena je
vyššia ako 1.700 €/kus , rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
d.
o vyradení dlhodobého nehmotného majetku (účet 01.), rozhoduje obecné
zastupiteľstvo
3. O nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom obce rozhoduje starosta/ka, a to v súlade
s týmito zásadami, alebo na návrh vyraďovacej komisie, resp. inventarizačnej komisie pokiaľ
zostatková cena hnuteľnej veci je do 500
€/kus vrátane
V prípade odpredaja prebytočného hnuteľného majetku sa cena stanoví obyčajne vo
výške 1 - 10% z obstarávacej ceny hnuteľnej veci alebo dohodou /13/ s prihliadnutím na
charakter hnuteľnej veci, jej technický stav a jej ďalšie využitie.
5. O nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom obce rozhoduje OcZ, a to v súlade s týmito
zásadami pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci je nad 500 €/kus.
6. O nakladaní s prebytočným nehnuteľným majetkom obce rozhoduje OcZ, a to v súlade s
týmito zásadami.
článok 13
Koncesný majetok obce
1. Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok
a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej
zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného zákona /14/.
2. Obec nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
3. Užívanie koncesného majetku a jeho nakladanie s ním sa riadi podľa § 9c, § 9d, §9e zák. č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
článok 14
Prechodné ustanovenia
Právne vzťahy založené právnymi úkonmi uskutočnenými do účinnosti týchto zásad sa posudzujú
podľa doterajšieho predpisu.
článok 15
Záverečné ustanovenia
Tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce Žakarovce boli schválené Obecným zastupiteľstvom
v Žakarovciach dňa 23.6.2017 uznesením č. 20/06/2017

Toto nové znenie Zásad o hospodárení s majetkom obce nadobúda účinnosť dňa 01.07.2017.
Ing. Štefan Tulipán
starosta obce
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osobitné predpisy :
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení
2.
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
3.
§ 151 až 151 m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
4.
§ 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
5.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č.
328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
6.
§ 56 Obchodného zákonníka.
7.
Napríklad § 56 Obchodného zákonníka, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
8.
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.
9.
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.
10.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
11.
Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.
12.
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný
zákonník, zákon 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,
zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
13.
Zákon č. 18/1996 Z. z. O cenách
14.
Napr. § 66a Obchodného zákonníka, §8 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16.
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Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.

