Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 21/2008,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia
s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno č.3/2003 o zásadách hospodárenia
s majetkom mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 3 ods. 1 znie:
1. Schváleniu mestského zastupiteľstva (ďalej len „MZ“) podliehajú:
a) všetky zmluvné prevody nehnuteľného majetku,
b) prenájom pozemkov nad výmeru 1500 m2 alebo nad hodnotu ročného nájmu 33.200
eur alebo dobu nájmu nad 5 rokov,
c) prenájom budov nad hodnotu ročného nájmu 33.200 eur a dobu nájmu nad 5 rokov.
2. V § 3 ods. 2 znie:
2. Návrh na schválenie MZ podľa ods. 1) predkladá finančná komisia MZ spolu so
stanoviskami komisie rozvoja mesta a cestovného ruchu MZ (ďalej len „KRMaCR“) a
MsÚ:
a) zmluvné prevody nehnuteľného majetku podľa ods.1 písm. a) pozemky nad výmeru
1000 m2 a hodnotu 6.640 eur, budovy nad hodnotu 16.600 eur,
b) prenájom podľa ods.1 písm. b) a c).
Mestský úrad (ďalej len „MsÚ“):
- zmluvné prevody nehnuteľného majetku podľa ods. 1 písm. a) pozemky s výmerou
do 1000 m2 a hodnotou do 6.640 eur, budovy s hodnotou do 16.600 eur.
3. V § 3 ods. 3 znie:
3. Schváleniu primátorom mesta podlieha:
a) prenájom pozemkov do 1500 m2 alebo do hodnoty ročného nájmu 33.200 eur, alebo
dobu nájmu do 5 rokov,
b) prenájom budov do hodnoty ročného nájmu 33.200 eur a dobu nájmu do 5 rokov.
4. V§ 4 ods. 1 znie:
1. Schváleniu MZ podliehajú:
a) zmluvné prevody do vlastníctva mesta nad 33.200 eur,
b) zmluvné prevody z majetku mesta na iné právnické a fyzické osoby nad hodnotu
33.200 eur.
5. V § 4 ods. 3 znie:
3. Schváleniu primátorom mesta podliehajú:
a) zmluvné prevody a nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta do 33.200 eur,
b) prenájom a zmluvné prevody na iné právnické a fyzické osoby do hodnoty 33.200
eur.
6. V § 4 ods. 5, písm. a) a b) znie:
1

a) prevody hnuteľného majetku do majetku mesta v správe mestských organizácií do
hodnoty 300.000 Sk (9.960 eur),
b) prenájom hnuteľného majetku mesta v správe mestských organizácií na iné
právnické a fyzické osoby do hodnoty 3320 eur.
7. V § 7 ods. 4 znie:
4. Kompetenčné oprávnenia:
- MZ nad 3320 eur,
- primátor do výšky 3320 eur,
- mestské organizácie do výšky 660 eur,
- riaditelia a vedúci mestských podnikov a organizácií, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je mesto 660 eur.
8. V § 8 ods. 4 znie:
4. Kompetenčné oprávnenia:
- MZ nad 33.200 eur,
- primátor do výšky 33.200 eur,
- mestské organizácie do výšky 6.640 eur,
- riaditelia a vedúci mestských podnikov a organizácií, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je mesto 6.640 eur.
9. V § 9 ods. 2 znie:

-

2. Kompetenčné oprávnenia:
- MZ nad 3.320 eur,
- primátor do výšky 3.320 eur,
- mestské organizácie do výšky 660 eur,
riaditelia a vedúci mestských podnikov a organizácií,
zriaďovateľom je mesto 660 eur.

ktorých

zakladateľom

alebo

10. § 10 znie:
Mesto spravujúce dane a poplatky môže na zmiernenie, alebo na odstránenie
tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
- MZ nad 1660 eur,
- primátor do výšky 1660 eur.
11. V § 16 ods. 3 znie:
3. O spôsobe naloženia s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta a mestských
organizácií rozhodujú:
- MZ nad 16.600 eur, v zostatkovej hodnote veci - 1 ks, nad 33.200 eur, v celkovom
objeme,
- primátor do výšky 16.600 eur, v zostatkovej hodnote - 1 ks, do 33.200 eur,
v celkovom objeme,
- mestské organizácie a mestské podniky, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je mesto do výšky 3.320 eur v zostatkovej hodnote - 1 ks,
v celkovom objeme do 6.640 eur.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 20. novembra 2008.
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2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.
Komárno dňa 20. novembra 2008
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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