
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM  

OBCE MARKUŠOVCE  

– dodatok č.1 - 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa menia zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 

Markušovce schválené dňa 20. 3. 2019 obecným zastupiteľstvom Obce Markušovce uznesením 

č, 7/2019 a potvrdené dňa 17. 4. 2019 uznesením č. 22/2019 v týchto bodoch: 

1. Článok 6, bod 3, písm. a/ obecnému zastupiteľstvu Obce, ak jeho nadobúdacia hodnota 

je nad 1 700 €, 

2. Článok 6, bod 3, písm. b/ starostovi Obce, ak jeho nadobúdacia hodnota je do 1 700,- 

Eur /vrátane/, 

3. Článok 21, bod 2, písm. a/ znie: „ rozhodnutie kompetentného orgánu podľa článku 

22, odsek 1 týchto Zásad o výbere spôsobu nájmu s primeraným použitím § 9a, 

bod 9 zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb.,“ 

4. Článok 22 pred písmeno a/ prvej vety sa dopĺňa odsek 1. 

5. Článok 22, bod 1.1., písm. f / sa mení takto: nájom hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, 

ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500,- Eur na dobu nájmu do 1 roka /vrátane/. 

6. Článok 22, bod 1.2., písm. b/ sa mení takto: predmetom nájmu je hnuteľný majetok 

vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500,- Eur. 

7. Článok 22, bod 1.4. mení na bod 1.3. a písm. b/ sa mení takto: predmetom nájmu je 

hnuteľný majetok vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500,- 

Eur, alebo 

8. Článok 23, bod 3, písm. a/ sa mení takto: hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej 

zostatková cena je nižšia ako 3 500,- Eur, 

9. Článok 39, bod 1, štvrtá veta , ktorá začína „Každý návrh rozpočtu a jeho zmien“ ..sa 

dopĺňa o znenie, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo , a pokračuje,,“musí byť pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva prerokovaný vo finančnej komisii alebo inak 

nazvanej, zaoberajúcej sa financiami.“. 

10. Článok 39, bod 4 sa prvá veta dopĺňa takto: „Zmeny rozpočtu vrátane zmien programov 

Obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce", okrem výnimiek uvedených v bode 10, 

a „v § 14, odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004... 

11. Článok 39 sa dopĺňa o bod 10, ktorý znie: „Starosta obce je oprávnený vykonať mesačne 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením do výšky 1 700,- v zmysle zákona č. 583/2004 

Z.z, , odst. 2, písm.a/, t.j. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky mimo mzdových 

položiek a odvodov. O vykonanej zmene informuje poslancov obecného zastupiteľstva 

a hlavného kontrolóra obce elektronicky do 15 kalendárnych dní. Nevyužitú sumu 

presunu nie je možné použiť v nasledujúcich mesiacoch. 

12. Článok 41 sa dopĺňa o bod 8., ktorý znie: „ Dodatok č.1 nadobúda účinnosť 01. 02. 

2023.“ 

13. Článok 41 sa dopĺňa o bod 9., ktorý znie:  Dodatok č. 1 zásad o hospodárení a nakladaní 

s majetkom Obce Markušovce schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce dňa 

........................ uznesením č.                  . 


