Dôvodová správa
k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Uznesením č. 166/2014 zo dňa 15.12.2014 boli schválené Zásady hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja (ďalej len „zásady“), ktoré nadobudli účinnosť 01.01.2015
a následne uznesením č. 302/2015 zo dňa 7.12.2015 bol schválený Dodatok č. 1 k zásadám
s účinnosťou od 01.01.2016.
Aplikačná prax pri nakladaní s majetkom Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“)
priniesla potrebu zmeny niektorých ustanovení zásad a ich doplnenie. V tejto súvislosti
sú navrhované zmeny najmä ustanovení týkajúcich sa:
-

-

-

-

-

-

pôsobnosti zásad, tzn. že sa presne zadefinovala ich aplikácia aj na majetok
prenechaný do užívania organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (§1),
nakladania s neupotrebiteľným majetkom, najmä možnosť previesť neupotrebiteľný
majetok do vlastníctva tretej osoby (§ 2 ods. 12),
súhlasu predsedu KSK v prípade, ak sa nadobúda motorové vozidlo staršie
ako 10 rokov, z dôvodu aby bola posúdená hospodárnosť nadobudnutia takéhoto
vozidla (§ 4 ods. 6),
postupu pri prevode správy majetku medzi správcami (§ 4 ods. 8 a 9),
schvaľovania nájmu hnuteľnej veci predsedom KSK a Zastupiteľstvom KSK,
kde dochádza k zmene v tom, že predseda môže schvaľovať nájom hnuteľnej veci,
ktorej zostatková hodnota je nižšia alebo sa rovná 20 000 eur, namiesto pôvodných
40 000 eur, tzn. nad uvedenú hodnotu 20 000 eur schvaľuje nájom Zastupiteľstvo
KSK (§7 ods. 8 a 9),
podmienok krátkodobého nájmu (§ 7 ods. 11),
výnimiek z postupu pri nájme, ktoré sa rozširujú aj na prípady, kedy nie je možné
tento postup dodržať vzhľadom na účel na aký sa majetok prenajíma (§ 7 ods. 13),
výpožičky aj pre právnické osoby založené KSK ako aj právnické osoby alebo
združenia s inou účasťou KSK, bez ohľadu na to, či sú založené za účelom dosiahnutia
zisku (§ 8 ods. 1 a 6 písm. b),
rozšírenia výpožičky aj pre obce a pre poslancov Zastupiteľstva KSK (§ 8 ods. 2 a 3),
zmeny výšky odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorá nepodlieha schváleniu
Zastupiteľstvom KSK (§ 9 ods. 2 písm. b),
schvaľovania prevodu hnuteľnej veci predsedom KSK a Zastupiteľstvom KSK, kde
dochádza k zmene v tom, že predseda môže schvaľovať prevod hnuteľnej veci, ktorej
zostatková hodnota je nižšia alebo rovná 20 000 eur, namiesto pôvodných 40 000 eur,
tzn. nad hodnotu 20 000 eur schvaľuje prevod Zastupiteľstvo KSK (§10 ods. 8),
rozšírenia podmienok nakladania s pohľadávkami a odpustením dlhu, upustenia
od vymáhania pohľadávok, vrátane definovania nevymožiteľných pohľadávok
a rozdelenia kompetencií pri nakladaní s nimi medzi predsedu KSK a Zastupiteľstvo
KSK (§ 12),
zmeny výšky kúpnej ceny pri odplatnom nadobúdaní nehnuteľného majetku
do vlastníctva KSK, ktorá podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK a predsedom
KSK z pôvodných 5 000 eur na 10 000 eur, z dôvodu zjednotenia s ďalšími úkonmi
majetkovoprávneho charakteru upravenými v zásadách /napr. odpustenie dlhu,
splácanie dlhu alebo odklad splatenia dlhu, zriadenie vecného bremena
na verejnoprospešné účely alebo umiestnenia inžinierskych sietí/ (§ 15 ods. 5 písm. e).
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V § 14 a §15 je z dôvodu prehľadnosti výpočet všetkých úkonov pri nakladaní s majetkom
KSK a s majetkom prenechaným do užívania KSK alebo organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK alebo prevádzaným do vlastníctva KSK, ktoré v zmysle zásad podliehajú
schváleniu Zastupiteľstvom KSK (§14) a schváleniu predsedom KSK (§15).
Pravidlá prenajímania športových zariadení, ktoré sú súčasťou dodatku č. 1 doterajších zásad
sú navrhované ako nová príloha nových zásad a sú doplnené o príslušenstvo športových
zariadení a lehotu na zverejnenie oznamu o voľných športových zariadeniach (čl. III a čl. V).
Zásady sú doplnené aj o ustanovenia v súvislosti s prijatými novelami zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktoré síce
vyplývajú zo zákona, ale je vhodné, aby boli zapracované aj do zásad (napr. nadobúdanie
alebo užívanie majetku fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú povinné zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora, prevod a nájom pre registrovaný sociálny podnik).
Zásady neupravujú užívanie koncesného majetku KSK na základe koncesnej zmluvy
koncesionárom, užívanie prioritného majetku v spoločnom podniku KSK a koncesionára
a užívanie majetku KSK na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,
pretože postup upravuje samotný zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov.
Zároveň je navrhnuté vypustenie niektorých ustanovení zásad z dôvodu ich duplicity,
prípadne ich nahradenie novým znením, aby sa tak zjednodušila prípadne spresnila
formulácia týchto ustanovení, pričom vecne sa ich obsah nemení.
Navrhované zmeny sa dotknú viacerých ustanovení zásad, preto je vhodné riešiť zmeny
prijatím nových zásad, ktoré nahradia súčasne platné zásady.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme zastupiteľstvu na schválenie návrh nových zásad.
Príloha:
Súčasne platné Zásady hospodárenia s majetkom KSK v znení dodatku č. 1
Košice 11.02.2020
Vypracovala: JUDr. Marta Vargová, odbor správy majetku
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