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POČET  STRÁN : 4 
V ŽIARI NAD HRONOM 
DŇA : 21.11.2017 
 
 
 



 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
a/ schvaľuje 
 
Doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom. 



Dôvodová správa 
 
 Na základe svojho plánu kontrolnej činnosti na rok 2017, Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky vykonal v meste Žiar nad Hronom dňa 15.3.2017 až 17.7.2017 kontrolu, 
ktorej predmetom bolo nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami 
v obchodných spoločnostiach. Z výsledku kontroly vyplynuli nápravné opatrenia, ktoré boli MsZ  
predložené dňa 28.9.2017 na prerokovanie. Vzhľadom na skutočnosť, že nápravné opatrenia sa 
vzťahujú aj na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta predkladáme MsZ na 
schválenie zmeny, ktoré sa týkajú nakladania s cennými papiermi a majetkovými účasťami 
v obchodných spoločnostiach. 



 Článok 3.19 Nakladanie s cennými papiermi  sa dopĺňa o nové body 6, 7, a 8 

 
6. Základnými zásadami spôsobu výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a 

majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto 

postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv sú najmä: 

a) zásada efektívneho a účelného využitia vkladu mesta v obchodnej spoločnosti alebo inej 
právnickej osobe,  
b) zásada kontroly hospodárenia obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, ktoré 
zabezpečujú verejnoprospešné služby pre obyvateľov mesta,  
c) zásada účelného využitia zisku.  
 

7.  Zástupcovia mesta v orgánoch právnických osôb založených mestom alebo v orgánoch 
právnických osôb , v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv 
majú povinnosť postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami osobitných predpisov.38) 

8.  Pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom alebo inou účasťou mesta v spoločnostiach sa 
poverená osoba riadi ustanoveniami týchto Zásad a uzneseniami MsZ, ktoré sú pre neho 
záväzné.  

 
38) 

napr. § 66a zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

 

 


