
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53  

S M E R N I C A   

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

č. 2689/2017-250 

k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní                   

s majetkom štátu  

 

Prvá časť 

Postup pri nakladaní s majetkom štátu 

podľa zákona č. 92/1991 Zb. 

o podmienkach prevodu majetku štátu 

na iné osoby v znení neskorších 

predpisov a ďalších osobitných 

predpisov   

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto časť upravuje 

a) postup pri predkladaní žiadostí na 

odsúhlasenie prevodov prebytoč-

ného majetku štátu v správe štát-

nych podnikov a štátnych podnikov 

v likvidácii (ďalej len „podnik“) v z-

akladateľskej pôsobnosti Minister-

stva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“) a Slovenského po-

zemkového fondu (ďalej len „fond“) 

podľa zákona č. 92/1991 Zb. 

o podmienkach prevodu majetku 

štátu na iné osoby v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „zá-

kon č. 92/1991 Zb.“), 

b) postup ministerstva pri zabez-

pečovaní procesu likvidácie štát-

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIX                       27. október 2017                                     Čiastka 20

O b s a h:

53.  Smernica  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

č. 2689/2017-250 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakla- 

daní s majetkom štátu 

54.  Štatút rezortnej majetkovej komisie  

 

 



nych podnikov podľa osobitného 

predpisu


, 

c) predkladanie návrhov na odsú-

hlasenie postupu likvidátora pri spe-

ňažovaní majetku štátu podľa § 47b 

ods. 1 a 5 zákona č. 92/1991 Zb. 

iným spôsobom ako na verejnej 

dražbe, 

d) vklad majetku štátu do majetku 

iných právnických osôb podľa zá-

kona č. 92/1991 Zb., 

e) postup pri predkladaní žiadostí fon-

du na určenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže pri predaji stavieb 

a nimi zastavaných pozemkov v ob-

chodnej verejnej súťaži podľa oso-

bitného predpisu
2)

,  

f) postup pri predaji stavieb a ni-

mi zastavaných pozemkov v správe 

fondu vybranému účastníkovi (ví-

ťazovi) obchodnej verejnej súťaže, 

podľa osobitného predpisu
2)

. 

2. Žiadosti prerokúva rezortná majetková 

komisia (ďalej len „komisia“), ktorej 

postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie 

a spôsob rokovania určuje jej štatút. 

Prijatý záver komisie je odporúčaním 

pre ministra pôdohospodárstva a roz-

voja vidieka Slovenskej republiky a nie 

je pre ministra záväzný.  

3. Komisia prerokúva prevody pre-

bytočného majetku štátu v správe pod-

nikov a fondu podľa zákona č. 92/1991 

Zb. Podklady na rokovanie komisie 

predkladá odbor organizačný minis-

terstva. 

4. Komisia prerokúva postup ministerstva 

pri zabezpečovaní procesu likvidácie 

podľa osobitného predpisu
1)

. Podklady 

                                                 
  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 

predpisov. 
2)   § 34 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-

vách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spo-

ločenstvách v znení neskorších predpisov. 

 

 

na rokovanie komisie predkladá odbor 

organizačný ministerstva.     

5. Komisia prerokúva návrhy na odsú-

hlasenie postupu likvidátora pri spe-

ňažovaní majetku štátu podľa § 47b ods. 

1 a 5 zákona č. 92/1991 Zb. iným spô-

sobom ako na verejnej dražbe. Podkla-

dy na rokovanie komisie predkladá od-

bor organizačný ministerstva.   

6. Komisia prerokúva informácie o stave 

majetku podniku v likvidácii, správy 

o priebehu likvidácie podniku a záve-

rečné správy o priebehu likvidácie 

podľa § 15 zákona č. 111/1990 Zb. 

o štátnom podniku v znení neskorších 

predpisov. Podklady na rokovanie ko-

misie predkladá odbor organizačný mi-

nisterstva.     

7. Komisia prerokúva žiadosti fondu na 

určenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže pri predaji stavieb a nimi zasta-

vaných pozemkov podľa osobitného 

predpisu
2)

. Podklady na rokovanie ko-

misie predkladá odbor organizačný mi-

nisterstva. 

8. Komisia prerokúva predaj stavieb a ni-

mi zastavaných pozemkov v správe fon-

du vybranému účastníkovi (víťazovi) 

obchodnej verejnej súťaže podľa oso-

bitného predpisu
2)

. Podklady na roko-

vanie komisie predkladá odbor organi-

začný ministerstva. 

9. Komisia prerokúva vklad majetku štátu 

do majetku iných právnických osôb 

podľa zákona č. 92/1991 Zb. Podklady 

na rokovanie komisie predkladá odbor 

organizačný ministerstva. 

10. Udelenie predchádzajúceho súhlasu 

ministerstva s prevodom majetku štátu 

v správe podnikov v zakladateľskej pô-

sobnosti ministerstva a v správe fondu 

podľa § 45a ods. 1 až 3 zákona 

č. 92/1991 Zb. ako aj odsúhlasenie po-

stupu ministerstva pri zabezpečovaní 

procesu likvidácie podľa osobitného 
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predpisu
1)

, je výlučne v kompetencii 

ministra len v prípade, ak ide pri kaž-

dom prevode o hmotný majetok pod-

niku v zostatkovej hodnote najviac 

165 900,- € alebo o vklad majetku do 

obchodnej spoločnosti v hodnote naj-

viac 6 600,- €. 

11. Prevod hmotného majetku podniku 

v zostatkovej hodnote viac ako 

165 900,- € alebo vklad majetku do ob-

chodnej spoločnosti v hodnote viac 

ako 6 600,- € môže podľa § 45 ods. 5 

zákona č. 92/1991 Zb. povoliť vláda 

Slovenskej republiky (ďalej len „vlá-

da“) na návrh Ministerstva hospodár-

stva Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo hospodárstva“). Žiadosť 

o predloženie návrhu na udelenie vý-

nimky na rokovanie vlády predkladá 

ministerstvu hospodárstva ministerstvo, 

ktoré je zakladateľom podniku, spolu 

s písomným stanoviskom ministerstva. 

12. Podľa tejto smernice komisia posudzuje 

nakladanie s pozemkami druhu zasta-

vané plochy a nádvoria a s pozemkami 

druhu ostatné plochy. Predmetom posu-

dzovania komisie nie je nakladanie 

s pozemkami poľnohospodárskeho a les- 

ného charakteru.  

13. Účelom tejto smernice v prvej časti, je 

zabezpečiť jednotný postup pri nakla-

daní s majetkom štátu podľa zákona č. 

92/1991 Zb. a ďalších osobitných pred-

pisov
1)2)

.  

 

Článok 2 

Všeobecné pojmy  

 

1. Podniky spravujú veci a majetkové 

práva zverené im pri ich založení, ako aj 

veci a majetkové práva nadobudnuté 

v priebehu podnikania. Veci a majet-

kové  práva,  ktoré podniky spravujú, sú  

 

 

 

majetkom štátu. Podniky majú právo 

majetok štátu držať, užívať ho a na-

kladať s ním v súlade s osobitným pred-

pisom
1)

. Iný spôsob nakladania s ma-

jetkom štátu v správe podnikov a fondu 

upravuje zákon č. 92/1991 Zb. a ďalšie 

osobitné predpisy
1)2)3)

.  

2. Z hľadiska obsahu ustanovení § 45 a § 45a 

zákona č. 92/1991 Zb. sa pod nakla-

daním s majetkom v správe podniku ro-

zumie 

a) prevod nehnuteľného majetku a in-

vestícií, 

b) prevod dlhodobého hmotného ma-

jetku a zásob, 

c) prevod dlhodobého nehmotného 

majetku, 

d) nakladanie s majetkovými účasťami 

na podnikaní iných právnických 

osôb, 

e) založenie obchodnej spoločnosti, 

f) vklad do obchodnej spoločnosti. 

3. Prebytočným majetkom štátu je maje-

tok, ktorý neslúži a ani v budúcnosti 

nebude slúžiť podnikom na plnenie úloh 

v rámci predmetu ich činnosti, alebo 

v súvislosti s ním. O prebytočnosti ma-

jetku štátu rozhoduje podnik vydaním 

rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť pí-

somné a musí obsahovať najmä ozna-

čenie prebytočného majetku, jeho špeci-

fikáciu a vymenovanie objektívnych 

skutočností, na základe ktorých prichá-

dza k rozhodnutiu o prebytočnosti ma-

jetku. 

4. Pri likvidácii podnikov speňaží likvi-

dátor majetok predajom vecí na verejnej 

dražbe okrem lesného majetku vo vlast-

níctve štátu
3)

. Iným spôsobom môže lik-

vidátor postupovať len so súhlasom mi-

nisterstva hospodárstva udeleným po 

                                                 
3)  § 10 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu 

majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. 

   § 50 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov. 
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predchádzajúcom prerokovaní so zakla-

dateľom podniku. Postup likvidátora 

upravuje osobitný predpis
4)

.  

5. Pri speňažovaní majetku podniku v lik-

vidácii spôsobom uvedeným v odseku 3 

môže likvidátor so súhlasom fondu spe-

ňažiť aj majetok v jeho správe
5)

. 

6. Fond môže poľnohospodárske nehnu-

teľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spra-

vuje podľa osobitného predpisu
6)

                  

a o ktoré neprejavili záujem oprávnené 

osoby, predať v obchodnej verejnej sú-

ťaži s predchádzajúcim písomným sú-

hlasom ministerstva podľa osobitného 

predpisu
2)

, ktoré určí jej podmienky.  

 

Článok  3 

Predkladanie žiadostí podľa § 45 a 45a 

zákona č. 92/1991 Zb.  

a § 34 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb.  

 

1. Písomnú žiadosť o vydanie predchádza-

júceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy  

o prevode vlastníctva majetku štátu 

v správe podniku, predkladá podnik mi-

nisterstvu v troch vyhotoveniach. Pí-

somnú žiadosť fondu o vydanie pred-

chádzajúceho súhlasu na uzatvorenie 

zmluvy o prevode vlastníctva majetku 

štátu v správe fondu a žiadosť o určenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže 

predkladá fond ministerstvu v jed-

nom vyhotovení. Podnik a fond pred-

kladajú žiadosť aj elektronicky na          

e-mailovú adresu:  

majetkova.komisia@land.gov.sk.  

2. Žiadosť podľa odseku 1 musí ob-

sahovať najmä:  

a) identifikačné údaje žiadateľa,  

                                                 
4)  §15 až 15 f zákona č. 111/1990 Zb. 
5)  §15  zákona č. 111/1990 Zb. a §47b zákona č. 92/1991 Zb. 
6)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 

a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

 
 

b) označenie podniku alebo fondu 

a jeho organizačnej zložky (odštep-

ný závod podniku alebo regionálny 

odbor fondu), ktorá s majetkom 

štátu hospodári, 

c) vymedzenie nehnuteľného majetku 

štátu navrhnutého na prevod alebo 

vklad a jeho identifikačné údaje, 

ktorými sú: 

1.1 u stavieb a pozemkov: katas-

trálne územie; číslo listu vlast-

níctva (ďalej len „LV“); názov 

stavby (v znení podľa LV) 

s uvedením súpisného čísla stav-

by a parcelného čísla pozem-

ku, na ktorom je umiestnená; 

pozemky s uvedením registra C 

alebo E, v ktorom sú evidované, 

parcelného čísla, druhu a výme-

ry; prípadne vymedzenie príslu-

šenstva, ak je predmetom pre-

vodu; v prípade ak je nehnu-

teľnosť v spoluvlastníctve viace-

rých vlastníkov, uvádza sa i po-

diel vyjadrený zlomkom k celku, 

1.2 u stavieb, závlahového a odvod-

ňovacieho potrubia s príslušne-

stvom, alebo ich častí, ktoré nie 

sú zapísané na  LV: vymedzenie 

majetku navrhnutého na prevod; 

katastrálne územie; LV, na kto-

rom je zapísaný pozemok zasta-

vaný touto stavbou; pozemok 

s uvedením registra, v ktorom je 

evidovaný; parcelné číslo po-

zemku, ktorým potrubie alebo 

jeho časť prechádza; 

d) vymedzenie hnuteľného majetku 

štátu navrhnutého na prevod alebo 

vklad a jeho identifikačné údaje, 

ktorými sú: 

1.1 u strojov a zariadení: názov, rok 

výroby alebo obstarania, identi-

fikačné číslo, typ, 

1.2 u iného majetku: údaje a popis 

podľa povahy majetku, rok vý-

roby/obstarania, identifikačné čís-

lo, typ; 
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e) zostatkovú hodnotu majetku štátu 

navrhnutého na prevod; 

f) všeobecnú hodnotu majetku štátu 

navrhnutého na prevod určenú zna-

leckým posudkom podľa osobitného 

predpisu
7)

 (osobitne za stavby, oso-

bitne za pozemky, a samostatne 

za každý druh pozemku aj s vyčís-

lením hodnoty za 1 m
2
); 

g) informáciu o použitej metóde oho-

dnotenia s odôvodnením, informá-

ciu o oslovených subjektoch spolu 

so získanými údajmi a informáciu 

o skutočnostiach majúcich vplyv na 

výšku stanovenej všeobecnej hod-

noty;  

h) údaje o nadobúdateľovi majetku štá-

tu: 

1.1 meno, priezvisko, rodné prie-

zvisko (aj u mužov), dátum na-

rodenia, trvalý pobyt, rodinný 

stav, ak ide o fyzickú osobu; 

1.2 meno, priezvisko, rodné prie-

zvisko (aj u mužov), dátum na-

rodenia, trvalý pobyt, rodinný 

stav, obchodné meno, miesto 

podnikania, IČO, údaj o zápise 

v živnostenskom registri, alebo 

inom príslušnom registri, v kto-

rom je osoba registrovaná, ak 

ide o fyzickú osobu – pod-

nikateľa; 

1.3 obchodné meno, sídlo, IČO, 

DIČ, údaj o zápise v obchod-

nom registri alebo inom prí-

slušnom registri, v ktorom je 

právnická osoba registrovaná, 

štatutárny orgán, ak ide o práv-

nickú osobu; 

i) spôsob predaja majetku štátu: pria-

my predaj, priamy predaj na základe 

zákonného predkupného práva alebo 

obchodná verejná súťaž;  

j) kúpnu cenu a spôsob jej určenia: 

1.1 kúpna cena pri priamom predaji 

s odôvodnením a rozpisom polo-

žiek, ktoré ju tvoria; 

                                                 
7)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky   

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

v znení neskorších predpisov. 

1.2 minimálnu východiskovú cenu 

a spôsob jej určenia pri predaji 

obchodnou verejnou súťažou, 

s odôvodnením a rozpisom po-

ložiek ktoré ju tvoria (v prí-

pade fondu stanovisko vecne 

príslušného odborného pracovis-

ka fondu); 

1.1 prílohou žiadosti budú všetky 

doklady preukazujúce skutoč-

nosti uvedené v bode 1.1 a 1.2;  

k) preukázanie splnenia oznamovacej 

povinnosti podniku a fondu o pre-

daji pozemku v ich správe voči 

vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorého 

prístup k nehnuteľnosti v jeho vlast-

níctve bude prevodom pozemku na 

iné osoby dotknutý a preukázanie 

splnenia oznamovacej povinnosti 

podniku a fondu o predaji pozemku 

v ich správe voči vlastníkovi pri-

ľahlého pozemku; 

1.1.prílohou žiadosti je doklad 

o prevzatí oznámenia formou do-

poručenej zásielky do vlastných 

rúk; 

1.2.v prípade ak vlastník dotknutej 

nehnuteľnosti oznámenie vo for-

me doporučenej zásielky do 

vlastných rúk neprevezme z dô-

vodu, že na  uvedenej adrese 

nemá trvalý pobyt, štátny podnik 

a fond má povinnosť zistiť  jeho 

aktuálnu adresu trvalého pobytu 

v registri obyvateľov Slovenskej 

republiky. Ak adresa vlastníka 

dotknutej nehnuteľnosti nie je 

známa, prílohou žiadosti je 

doklad o zverejnení oznámenia 

na vývesnej tabuli  podniku (resp. 

príslušného odštepného závodu 

podniku) a fondu (oznámenie 

musí byť  zverejnené na vývesnej 

tabuli najmenej 1 mesiac s ozna-

čením dátumu jeho vyvesenia 

a zvesenia); 

1.3.prílohou žiadosti budú všetky 

doklady preukazujúce skutoč-

nosti uvedené v bode 1.1 a 1.2 
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l)  vyjadrenie vlastníka zastavaného po-

zemku k usporiadaniu vlastníckych 

práv k stavbe na jeho pozemku: 

1.1 formou priameho predaja alebo 

1.2 formou obchodnej verejnej sú-

ťaže. 

 

3. Priamy predaj sa vykonáva pri 

a) predaji stavby vrátane touto stavbou 

zastavaného pozemku výlučne dru-

hu pozemku: zastavané plochy a ná-

dvoria záujemcovi, ktorý nárok 

priameho predaja preukáže trvalým 

pobytom v stavbe v trvaní najmenej 

3 roky a má v nájme celý majetok, 

ktorý je predmetom prevodu (t.j. 

stavba aj pozemok) po dobu naj-

menej 3 rokov,  

1.1 v prípade, že zmluvný nájom-

ný vzťah záujemcu k predmet-

ným nehnuteľnostiam trvá 

menej ako 3 roky alebo tieto 

nehnuteľnosti bez zmluvného 

nájomného vzťahu užíval, prí-

lohou žiadosti je aj dohoda 

o urovnaní za užívanie ne-

hnuteľností (spätne za 3 roky) 

a doklad o zaplatení, 

1.2 spolu s možnosťou predaja 

priľahlého pozemku maxi-

málne do výmery 1 000 m
2
, 

ktorý svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok s hlavnou stavbou 

(aj bez existencie nájomného 

vzťahu k tomuto pozemku), 

prílohou žiadosti je aj doklad 

preukazujúci splnenie ozna-

movacej povinnosti podľa čl. 3 

ods. 2 písm. k), 

1.3 v dostatočne odôvodnených 

prípadoch, môže komisia indi-

viduálne posúdiť a odporučiť 

predaj priľahlého pozemku 

s výmerou väčšou ako 1 000 m
2
 

s podmienkou, že kúpna cena 

bude navýšená najmenej o 15 %; 

1.4 pri priamom predaji stavby jej 

nájomcovi, bude do udelených 

predchádzajúcich súhlasov mi-

nisterstva a do kúpnych zmlúv 

zapracovaná podmienka s vý-

hradou predkupného práva po-

dľa § 602 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občian-

sky zákonník“) v prospech 

predávajúceho, ktoré bude tr-

vať  5 rokov odo dňa povole-

nia vkladu vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností; 

1.5 pri priamom predaji stavby jej 

nájomcovi, bude kúpna cena 

navýšená najmenej o 15%; 

b) usporiadaní vlastníckych práv k po-

zemku pre vlastníka stavby, ktorá sa 

na tomto pozemku nachádza  a uspo-

riadaní vlastníckych práv k pozem-

ku na účely, na ktoré možno poze-

mok vyvlastniť podľa osobitného 

predpisu
8)

, 

1.1 v prípade, ak sa takáto stavba 

eviduje na LV v katastri ne-

hnuteľností podľa § 6 ods.1 

písm. c) zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 162/ 

1995 Z. z. o katastri nehnu-

teľností a o zápise vlastníc-

kych a iných práv k nehnu-

teľnostiam (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „katastrálny zá-

kon“), je potrebné doložiť ak-

tuálny výpis z LV z interne-

tového portálu 

 www.katasterportal.sk,  

1.2 v prípade, ak stavba v katastri 

nehnuteľností podľa katastrál-

neho zákona evidovaná nie je, 

je potrebné doložiť iný doklad 

preukazujúci jej vlastníctvo, 

1.3 v prípade prevodu pozemku 

pod bytovým domom vo vlast-

níctve žiadateľa, ktoré  nado-

budol podľa osobitného pred-

                                                 
8)  § 108 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní              

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
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pisu
9)

, sa k oceneniu predmet-

ných pozemkov vyžaduje pí-

somné stanovisko Ministerstva 

financií Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo 

financií“);  

c) usporiadaní vlastníckych práv 

k stavbe pre vlastníka zastavaného 

pozemku (doložiť aktuálny výpis            

z LV z internetového portálu  

www.katasterportal.sk); 

d) usporiadaní spoluvlastníckych po-

dielov k nehnuteľnosti podľa oso-

bitného predpisu
10) 

(doložiť aktuálny 

výpis z LV z internetového portálu 

www.katasterportal.sk); 

e) predaji hnuteľného dlhodobého 

hmotného majetku v účtovnej zo-

statkovej hodnote 0,- €, ktorého vše-

obecná hodnota podľa znaleckého 

posudku je viac ako 1 000,- € zá-

ujemcovi, ktorý má tento majetok 

v nájme; v opodstatnených prípa-

doch k predaju hnuteľného dlho-

dobého hmotného majetku, ktorého 

účtovná zostatková hodnota je viac 

ako 0,- €,  je prílohou žiadosti nále-

žité odôvodnenie jeho predaja;  

f) predaji priľahlých pozemkov vý-

lučne druhu pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria a ostatné plochy, 

maximálne do výmery 1 000 m
2
, 

v správe podnikov záujemcom, kto-

rí vlastnia pozemky susediace s pri-

ľahlými pozemkami (doložiť ak-

tuálny výpis z LV z internetového 

portálu www.katasterportal.sk), 

ak tieto nie je možné využiť ako 

ďalší stavebný pozemok alebo 

na podnikateľské účely, 

1.1 v dostatočne odôvodnených 

prípadoch, môže komisia in-

dividuálne posúdiť a odporu-

čiť predaj pozemku s výmerou 

väčšou ako je 1 000 m
2
 s pod-

                                                 
9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov. 
10)  § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

 

mienkou, že kúpna cena bude 

navýšená najmenej o 15 %, 

1.2 prílohou žiadosti je doklad pre-

ukazujúci splnenie oznamovacej 

povinnosti podľa čl. 3 ods. 2 

písm. k). 

g) predaji pozemkov zastavaných re-

kreačnými chatami a objektmi vo 

vlastníctve záujemcov o kúpu v cha-

tových osadách a mimo chatových 

osád, postavených v súlade s plat-

nými právnymi predpismi a priľah-

lého pozemku výlučne druhu po-

zemku zastavané plochy a nádvoria 

a ostatné plochy, maximálne do vý-

mery 1 000 m
2
, ktorý svojim umies-

tnením a využitím tvoria neodde-

liteľný celok s hlavnou stavbou, 

v správe podnikov záujemcom, kto-

rí o kúpu prejavia záujem, 

1.1 v  dostatočne odôvodnených 

prípadoch, môže komisia indi-

viduálne posúdiť a odporučiť 

predaj pozemku s väčšou vý-

merou ako je 1 000 m
2
 s pod-

mienkou, že kúpna cena bude 

navýšená najmenej o 15 %, 

1.2 prílohou žiadosti je doklad pre-

ukazujúci splnenie oznamovacej po-

vinnosti podľa čl. 3 ods. 2 písm. k). 

h) usporiadaní vlastníckych práv k po-

zemkom druhu zastavané plochy 

a nádvoria a druhu ostatné plochy, 

ktoré sú v nájme s právom podľa           

§ 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „sta-

vebný zákon“), majú stavebné po-

volenie podľa § 66 a nasl. Sta-

vebného zákona alebo ohlásenie 

stavebnému úradu podľa § 57 sta-

vebného zákona; uvedené sa týka 

výlučne stavieb uskutočňovaných 

vo verejnom záujme, ktorý sa posu-

dzuje podľa § 108 stavebného 

zákona;  

i) predaji stavieb, pozemkov zasta-

vaných stavbami a priľahlých po-

zemkov výlučne druhu pozemku 
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zastavané plochy a nádvoria a ostat-

né plochy, ktoré svojim umiestne-

ním a využitím tvoria neoddeliteľný 

celok s touto stavbou, nájomcom 

poľnohospodárskych a lesných po-

zemkov prenajímaných ako súčasť 

súboru vecí za účelom ich obhospo-

darovania a na účely zabezpečenia 

praktickej výučby učňov, študentov 

alebo na účely zabezpečenia vedec-

kovýskumnej činnosti pre potreby 

učňovských, stredných poľnohospo-

dárskych a lesníckych škôl a uni-

verzít; pri priamom predaji stavieb 

a pozemkov ich nájomcom bude 

do udelených predchádzajúcich sú-

hlasov ministerstva zapracovaná 

podmienka s výhradou predkupného 

práva podľa § 602 ods. 1 Ob-

čianskeho zákonníka v prospech pre-

dávajúceho, ktoré bude trvať 5 ro-

kov odo dňa povolenia vkladu vlast-

níckeho práva do katastra nehnu-

teľností; 

j) predaji nehnuteľného majetku v úč-

tovnej zostatkovej hodnote najviac 

165 900,- € podľa § 45a zákona 

č. 92/1991 Zb. t.j. stavieb a pozem-

kov zastavaných stavbami a priľah-

lých pozemkov nájomcom poľno-

hospodárskych nehnuteľností v sprá-

ve fondu, ak sa fond zmluvne 

zaviazal, že nájomcovi umožní ob-

vyklým úradným postupom podľa 

zákona č. 92/1991 Zb. odkúpiť 

prenajaté nehnuteľnosti; 

k) predaji stavieb (jednoduchá stavba, 

drobná stavba, ktorá plní doplnkovú 

funkciu k hlavnej stavbe) funkčne 

súvisiacich s hlavnou stavbou vo vlast-

níctve žiadateľa o kúpu (doložiť ak-

tuálny výpis z LV z internetového-

portálu www.katasterportal.sk), vrá-

tane týmito stavbami zastavaných 

pozemkov výlučne druhu zastavané 

plochy a nádvoria, pričom stavby 

aj pozemky sú v nájme žiadateľa 

najmenej 3 roky, 

1.1 v prípade že zmluvný nájomný 

vzťah záujemcu k predmetným 

nehnuteľnostiam trvá menej 

ako 3 roky, ak tieto nehnuteľ-

nosti bez zmluvného nájom-

ného vzťahu užíval, prílohou 

žiadosti je aj dohoda o urov-

naní za užívanie nehnuteľností 

(spätne za 3 roky) a doklad 

o zaplatení, 

l) predaji bytov, mimo bytového domu 

podľa osobitného predpisu
9)

, prí-

padne s nimi súvisiacich stavieb ale-

bo iného majetku za dohodnutú kúp-

nu cenu obci, v obvode ktorej sa ta-

kýto majetok nachádza (v žiadosti 

bude odôvodnená kúpna cena a prí-

lohou žiadosti bude nájomná zmlu-

va v úplnom znení); 

m) predaji závlahového a odvodňova-

cieho potrubia alebo jeho časti 

vlastníkom pozemkov, na ktorých sa 

potrubie nachádza, ak sú pozemky 

určené na nepoľnohospodárske úče-

ly, 

1.1 podnik zodpovedá za odpo-

jenie predávaného potrubia za-

slepením zostávajúceho rozvo-

du závlahovej vody, resp. no-

vého vyústenia drenážnych 

vôd a za jeho sfunkčnenie po-

dľa odborného posudku,  

1.2 prílohou žiadosti je  podrobná 

situácia so zakreslenými po-

zemkami a trasou predávaného 

závlahového alebo odvodňo-

vacieho potrubia s miestom 

zaslepenia, resp. miestom vy-

ústenia, 

1.3 v prípade, že sa majetok na-

chádza na pozemku iného dru-

hu ako zastavané plochy a ná-

dvoria a ostatné plochy, prí-

lohou žiadosti je doklad pre-

ukazujúci, že pozemok nie je 

určený na poľnohospodárske 

účely (napr. právoplatné roz-

hodnutie o vyňatí pôdy z poľ-

nohospodárskeho pôdneho 

fondu, právoplatné územné  

alebo stavebné rozhodnutie, 

príp. stanovisko obce/mesta 
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k záväznej územno-plánovacej 

informácii schváleného územ-

ného plánu k pozemku, pričom 

tieto doklady budú samo-

statnou prílohou, alebo budú 

súčasťou znaleckého posud-

ku); 

n) predaji stavieb, v ktorých nájomca po-

čas doby nájmu najmenej 1 rok pre-

investoval finančné prostriedky s pred-

chádzajúcim písomným súhlasom pre-

najímateľa, v rozsahu najmenej 40 % 

zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

určenej znaleckým posudkom podľa 

osobitného predpisu
7) 

pred vykonaním 

investície, spolu s predajom touto stav-

bou zastavaného pozemku a možnosťou 

predaja priľahlého pozemku maximálne 

do výmery 1 000 m
2
, ktorý svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeli-

teľný celok s hlavnou stavbou a prílo-

hou žiadosti je doklad preukazujúci 

splnenie oznamovacej povinnosti podľa 

čl. 3 ods. 2 písm. k);  

1.1 v dostatočne odôvodnených 

prípadoch, môže komisia in-

dividuálne posúdiť a odpo-

ručiť predaj priľahlého po-

zemku s väčšou výmerou ako 

je 1 000 m
2
 s podmienkou, že 

kúpna cena bude navýšená 

najmenej o 15 %, 

1.2 všeobecná hodnota nehnuteľ-

nosti musí byť určená znalec-

kým posudkom podľa osobit-

ných predpisov
7)

 pred, aj po 

vykonaní investície a prein-

vestovaná suma musí byť 

presne vyšpecifikovaná v zna-

leckom posudku, 

1.3 ak je predmetom prevodu 

nehnuteľnosť- hlavná závla-

hová (hydromelioračná) stavba 

ako technicko-prevádzkový 

celok (TPC HZZ) s vodopráv-

nym povolením, prílohou žia-

dosti sú technické a právne do-

klady jasne deklarujúce sku-

točnosti uvádzané v žiadosti 

a účel, na ktorý bude stavba 

odpredaná,  

1.4 ak je predmetom prevodu 

nehnuteľnosť - hlavná závla-

hová (hydromelioračná) stavba 

ako technicko-prevádzkový 

celok (TPC HZZ) s vodopráv-

nym povolením, podľa § 53 

písm.  a) zákona  č. 364/2004 

Z.z. zákona o vodách v znení 

neskorších predpisov je vlast-

ník pozemku, jeho správca 

alebo užívateľ, na ktorom je hyd-

romelioračná stavba umiestne-

ná, povinný strpieť hydrome- 

1.5 lioračnú stavbu alebo jej časť 

na pozemku, kde je táto stavba 

umiestnená; na základe uvede-

ného, nie je povinnou prílohou 

žiadosti súhlas vlastníkov po-

zemkov, na ktorých sa pred-

metná stavba nachádza,    

1.6 v dostatočne odôvodnených 

prípadoch, môže komisia indi-

viduálne posúdiť a odporučiť 

predaj stavieb nájomcovi, v kto-

rých nájomca preinvestoval fi-

nančné prostriedky za iných 

podmienok; 

o) predaji hlavnej závlahovej (hydro-

melioračnej) stavby ako technicko-

pre-vádzkového celku (TPC HZZ) 

s vodoprávnym povolením nájom-

covi, ktorý ich má v dlhodobom 

nájme (10-15 rokov) s predkupným 

právom, v súlade s Koncepciou revi-

talizácie hydromelioračných sústav 

na Slovensku, schválenou vládou 

Slovenskej republiky uznesením              

č. 573/2014 z 20. novembra 2014, 

1.1  prílohu žiadosti tvoria technické 

a právne doklady jasne dekla-

rujúce skutočnosti uvádzané 

v žiadosti a účel, na ktorý bu-

de stavba odpredaná, 

1.2   podľa § 53a ods. 1 písm. a) zá-

kona  č. 364/2004 Z.z. zákona 

o vodách v znení neskorších 

predpisov je vlastník pozem-

ku, jeho správca alebo uží-
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vateľ, na ktorom je hydro-

melioračná stavba umiestnená, 

povinný strpieť hydromelio-

račnú stavbu alebo jej časť 

na pozemku, kde je táto stavba 

umiestnená; na základe uve-

deného, nie je povinnou prílo-

hou žiadosti súhlas vlastníkov 

pozemkov, na ktorých sa pred-

metná stavba nachádza. 

p) predaji stavby, vrátane touto stavbou 

zastavaného pozemku výlučne druhu 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 

ostatné plochy výlučne v prospech 

miest, obcí a VÚC, ktoré budú tento 

nehnuteľný majetok po dobu najmenej  

5 rokov využívať na verejnoprospešný 

účel podľa § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 

Z.z. o nadáciách a o zmene Občian-

skeho zákonníka v znení  neskorších 

predpisov alebo na poskytovanie vše-

obecne prospešných služieb v súlade           

s § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 

Z.z. o neziskových organizáciách po-

skytujúcich všeobecne prospešné služ-

by; podmienka využívania nehnuteľ-

ného majetku na verejnoprospešný účel 

alebo na poskytovanie všeobecne pro-

spešných služieb bude súčasťou kúpnej 

zmluvy. 

1.1    Dodržanie podmienky využí-

vania predmetu prevodu na ve-

rejnoprospešný účel alebo na 

poskytovanie všeobecne pro-

spešných služieb zabezpečí 

podnik a fond (napríklad ob-

medzujúcou poznámkou vy-

značenou v katastri nehnuteľ-

ností, výhradou predkupného 

práva v prospech predávajú-

ceho a pod.). 

4. Prílohami žiadosti sú najmä: 

a) vyhlásenie štatutárneho orgánu pod-

niku o prebytočnosti majetku pre je-

ho ďalšiu činnosť priamo uvedené 

v žiadosti podpísanej štatutárnym 

orgánom; samotné rozhodnutie pod-

niku o prebytočnosti majetku nie je 

samostatnou prílohou žiadosti;  

b) vyhlásenie štatutárneho orgánu pod-

niku a fondu o vylúčení možných 

reštitučných nárokov k predmetu 

prevodu podľa osobitného pred-

pisu
11)

 priamo uvedené v žiadosti 

podpísanej štatutárnym orgánom; 

c) jednoznačné a záväzné písomné vy-

jadrenie príslušného pozemkového 

odboru okresného úradu o neuplat-

není reštitučných nárokov k pozem-

kom druhu ostatné plochy podľa 

osobitného predpisu
11)

, použiteľné 

pre právne úkony, 

1.1 v odôvodnených prípadoch je 

prílohou žiadosti jednoznačné 

a záväzné písomné vyjadrenie 

príslušného pozemkového odbo-

ru okresného úradu o neuplat-

není reštitučných nárokov aj 

k iným druhom nehnuteľností 

(napr. stavby evidované na LV 

ako kultúrne pamiatky a pod.), 

použiteľné pre právne úkony,   

1.2 v prípade, že nie je možné iden-

tifikovať majetok v predloženom 

vyjadrení s majetkom evidova-

ným na LV, je prílohou žiadosti 

aj identifikácia predmetných 

nehnuteľností vydaná oprávne-

nou osobou;  

d) špecifikácia dlhodobého hmotného 

majetku, v ktorej sú údaje uvedené 

samostatne za každú stavbu alebo 

pozemok, stroj alebo zariadenie 

v súlade s údajmi uvedenými v žia-

dosti a v účtovnej evidencii pod-

niku; údaje je potrebné uviesť za 

každý prevádzaný majetok, s uve-

dením spôsobu a roku jeho nado-

budnutia;  

                                                 
11)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych 

vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/1993 Z. z. 

o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených 

cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva 

k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opa-
treniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov, zákon č.161/2005 Z. z. o navrátení 

vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským 
spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým ne-

hnuteľnostiam. 
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e) aktuálny výpis z LV z internetového 

portálu www.katasterportal.sk a v prí-

pade jeho neúplných údajov (napr.  

u právnických osôb chýbajúce IČO) 

je prílohou žiadosti aj výpis z LV 

príslušného katastrálneho odboru 

okresného úradu, 

1.1 vo výnimočných prípadoch, ak 

nie je možné zabezpečiť zápis 

práv k nehnuteľnostiam do 

„C“ registra nehnuteľností, je 

prílohou žiadosti výpis z po-

zemkovoknižnej vložky, iden-

tifikácia pozemkovoknižného 

stavu a snímka pozemkovej 

mapy, alebo geometrický plán, 

1.2 ak je potrebné, prílohu žiadosti 

tvorí potvrdenie obce o zmene 

súpisného čísla stavby, resp. 

iný doklad preukazujúci vlast-

níctvo stavby v prípade, ak 

stavba v katastri nehnuteľností 

podľa katastrálneho zákona 

evidovaná nie je; 

f) aktuálna snímka z katastrálnej mapy 

(pri nehnuteľnostiach a v prípade 

predaja závlahového alebo odvod-

ňovacieho potrubia s farebným vy-

značením jeho umiestnenia), v počte 

12 vyhotovení;  

g) podrobná situácia so zakreslenými 

pozemkami a trasou predávaného 

závlahového alebo odvodňovacieho 

potrubia s miestom zaslepenia (ak je 

predmetom prevodu závlahové ale-

bo odvodňovacie potrubie), v počte 

12 vyhotovení; 

h) úradne overený geometrický plán, 

pričom údaje uvedené v geomet-

rickom pláne musia vychádzať z ak-

tuálnych údajov katastra nehnu-

teľností v čase posudzovania žia-

dosti;  

i) ocenenie prevádzaného majetku 

štátu vykonané oprávneným znal-

com v súlade s platnými cenovými 

predpismi
7)

, t.j. originál znaleckého 

posudku v plnom znení (vrátane 

jeho dodatkov),  

1.1 nie starší ako 1 rok (pri pria-

mych predajoch aj v prípade 

obchodnej verejnej súťaže), 

1.2 nie starší ako 1 rok (pri určení 

podmienok obchodnej verejnej 

súťaže pre fond
2)

), 

1.3 v individuálnych, odôvodne-

ných a opodstatnených prípa-

doch je možné použiť znalecký 

posudok starší ako 1 rok, s do-

ložením originálu písomného 

úkonu znaleckej činnosti, kto-

rým znalec potvrdí všeobecnú 

hodnotu majetku stanovenú v pred-

metnom znaleckom posudku,   

1.4 objednávateľom znaleckého po-

sudku s presným a podrobným 

popisom predmetného majetku 

(s presnou špecifikáciou charak-

teristických prvkov každého 

hnuteľného aj nehnuteľného 

majetku zvlášť) a v každom prí-

pade oceňovania nehnuteľného 

majetku s použitím metódy po-

rovnávania kúpnych cien (s uve-

dením údajov o kúpnych cenách 

už realizovaných predajov po-

rovnateľných nehnuteľností v da-

nom čase a mieste), je podnik             

a fond;  

j) fotodokumentácia prevádzaného 

majetku štátu (hnuteľného aj nehnu-

teľného, všetkých predávaných 

stavieb evidovaných aj neevido-

vaných na LV, stavby hlavné 

aj vedľajšie) a u nehnuteľností aj 

snímka z katastrálnej mapy,  v počte 

12 vyhotovení;  

k) žiadosť záujemcu o kúpu s presnou 

identifikáciou prevádzaného majet-

ku pri priamom predaji;  

l) súhlas záujemcu o kúpu s navrhnu-

tou kúpnou cenou (s presnou iden-

tifikáciou prevádzaného majetku);   

m) platná nájomná zmluva v úplnom 

znení (t.j. so všetkými jej dodat-

kami), príp. informácia o užívaní 

nehnuteľnosti  treťou osobou aj bez 

zmluvného vzťahu, aj v prípade pre- 
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daja majetku formou obchodnej 

súťaže;  

n) dohoda o urovnaní v úplnom znení 

(so všetkými jej dodatkami), spolu 

s dokladom o úhrade podľa odseku 

3, písm. a) bodu 1.1 a písm. k) bodu 

1.1;  

o) vyhlásenie záujemcu o kúpu, že 

súhlasí s použitím svojich osobných 

údajov v súlade s osobitným prepi-

som
12)

 v konaní o prevode majetku; 

p) identifikačné údaje záujemcu 

o kúpu: 

1.1 u fyzickej osoby: doklad (listina) 

preukazujúci jej trvalý pobyt 

v stavbe, resp.  potvrdenie obce 

o trvalom pobyte a dobe jeho tr-

vania, 

1.2 u fyzickej osoby – podnikateľa: 

osvedčenie o živnostenskom 

oprávnení alebo o inom obdob-

nom oprávnení na podnikanie 

(nie staršie ako tri mesiace – po-

stačuje aj výpis z www.zrsr.sk); 

1.3 u právnickej osoby: výpis z ob-

chodného registra alebo iného 

príslušného registra (nie starší 

ako tri mesiace – postačuje 

aj výpis z www.orsk.sk);  

q) zmluva o budúcej zmluve podľa 

smernice Ministerstva pre správu 

a privatizáciu národného majetku 

Slovenskej republiky č. 7/1997 (k 

žiadostiam predloženým podľa § 45 

zákona č. 92/1991 Zb.); 

r) stanovisko fondu v prípade, že pred-

metom predaja je majetok v správe 

štátneho podniku hospodáriaceho na 

poľnohospodárskych pozemkoch; 

s) pri kultúrnych pamiatkach a nehnu-

teľnostiach v ochrannom pásme kul-

túrnej pamiatky písomné vyjadrenie 

Ministerstva kultúry Slovenskej re-

publiky (ďalej len „ministerstvo 

                                                 
12)  Zákon č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov                    

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona                     

č. 84/2014 Z.z. 

 

kultúry“) podľa osobitného pred-

pisu
13)

; 

t) iné špecifické prílohy podľa povahy 

prevádzaného majetku štátu, podľa 

spôsobu predaja a podľa platných 

právnych predpisov, najmä: písom-

né vyjadrenia ministerstva financií 

pri vklade majetku do tretích sub-

jektov (uznesenie vlády č. 379 z 26. 

5. 1998), Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky pri 

prevode majetku v ochrannom pás-

me a chránenej oblasti, Minister-

stva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky pri usporiadaní vlastníc-

kych práv k pozemku na účely, na 

ktoré možno pozemky vyvlastniť 

podľa osobitného predpisu
8)

, prílohy 

podľa smernice Ministerstva pre 

správu a privatizáciu národného ma-

jetku Slovenskej republiky č. 7/ 1997 

a pod.; 

u) súťažné podmienky a kritériá zo 

všetkých kôl obchodnej verejnej 

súťaže, záznamy z rokovania komi-

sie pre otváranie obálok, záznamy 

zo všetkých kôl súťaže, inzerát uve-

rejnený v denníku s celoslovenskou 

pôsobnosťou a v regionálnom perio-

diku, na predloženej kópii inzerátu 

musia byť viditeľné: názov denníka/ 

periodika a dátum, resp. uvedené 

údaje preukázať iným dokladom, 

z ktorého je zrejmé v akom denníku 

a kedy bol inzerát uverejnený,  

napr. faktúra; 

v) iné špecifické prílohy podľa povahy 

prevádzaného majetku podľa spô-

sobu predaja a v súlade s platnými 

právnymi predpismi a prílohy a in-

formácie vyžiadané ministerstvom. 

 

 

 

 

                                                 
13)  § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov. 
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5. Prevod majetku formou obchodnej 

verejnej súťaže 

a) podnik a  fond predkladajú žiadosti 

o udelenie predchádzajúceho sú-

hlasu na uzatvorenie zmluvy na pre-

daj majetku štátu formou obchodnej 

verejnej súťaže v súlade s § 281 až 

288 zákona č. 513/1991 Zb. Ob-

chodného zákonníka na ministerstvo 

až po jej zrealizovaní (§ 45a ods. 1 

zákona č. 92/1991 Zb.), 

b) podnik a fond ako vyhlasovateľ sú-

ťaže, sú povinní vyhradiť si zásadnú 

podmienku obchodnej verejnej sú-

ťaže, že: 

1.1 kúpna zmluva s víťazom ob-

chodnej verejnej súťaže bude 

uzatvorená až po udelení pred-

chádzajúceho súhlasu minister-

stva na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy o prevode vlastníctva 

majetku štátu (podľa článku 1 

odsek 10),  

1.2 kúpna zmluva s víťazom ob-

chodnej verejnej súťaže bude 

uzatvorená až po udelení súhlasu 

uznesením vlády (podľa článku 

1 odsek 11),  

1.3 podnik a fond si vyhradzuje 

právo uverejnené podmienky 

obchodnej verejnej súťaže 

meniť, všetky predložené návrhy 

odmietnuť alebo obchodnú ve-

rejnú súťaž zrušiť;    

c) podnik a fond v súťažných pod-

mienkach uvedie informáciu o exis-

tencii nájomného vzťahu k pred-

metu prevodu, príp. iného bremena, 

ktoré sa k predmetu prevodu viaže, 

(aj bez zmluvného vzťahu),   

d) v prvom kole obchodnej verejnej 

súťaže stanovená minimálna výcho-

disková cena   zahŕňa: 

1.1 všeobecnú hodnotu predávaného 

majetku vyčíslenú v znaleckom 

posudku, 

1.2 a ďalšie náklady súvisiace s je-

ho správou a prevodom;  

e) v druhom kole obchodnej verejnej 

súťaže sa minimálna východisková 

cena: 

1.1 za pozemky stanovená v prvom 

kole neznižuje, 

1.2 za stavby môže znížiť s pod-

mienkou, že nebude nižšia ako 

zostatková účtovná hodnota 

a nižšia ako ich všeobecná hod-

nota vyčíslená v znaleckom po-

sudku; 

f) kúpna cena musí byť uhradená 

jednou splátkou; 

g) v treťom kole obchodnej verejnej 

súťaže pri predaji stavby môže 

ministerstvo na základe odporúčania 

komisie udeliť súhlas na predaj toh-

to majetku za najvyššiu cenu po-

núknutú v treťom kole, ktorá však 

nebude nižšia ako je zostatková 

účtovná hodnota a nižšia ako 10 % 

zo všeobecnej hodnoty určenej zna-

leckým posudkom; 

h) ak prevádzaný majetok štátu, kto-

rým je hnuteľná vec, nebolo možné 

predať v prvom kole obchodnej 

verejnej súťaže, môže ministerstvo 

na základe odporúčania komisie 

udeliť súhlas na predaj tohto ma-

jetku za najvyššiu cenu ponúknutú 

v druhom kole, ktorá však nebude 

nižšia ako je zostatková účtovná 

hodnota a nižšia ako 40 % zo vše-

obecnej hodnoty určenej znaleckým 

posudkom; 

i) ak prevádzaný majetok štátu, kto-

rým je hnuteľná vec, nebolo možné 

predať v dvoch kolách obchodnej 

verejnej súťaže, môže ministerstvo 

na základe odporúčania komisie 

udeliť súhlas na predaj tohto ma-

jetku za najvyššiu cenu ponúknutú 

v treťom kole, ktorá však nebude 

nižšia ako je zostatková účtovná 

hodnota a nižšia ako 10 % zo vše-

obecnej hodnoty určenej znaleckým 

posudkom; 
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j) ak je prevádzaný majetok pozemok, 

cena za pozemok nebude nižšia ako 

zostatková účtovná hodnota a nižšia 

ako všeobecná hodnota vyčíslená 

v znaleckom posudku;  

k) v prípade, že počas priebehu ko-

nania obchodnej verejnej súťaže 

dôjde k zmenám u predávaného 

majetku, majúcim zásadný vplyv na 

ich všeobecnú hodnotu (napr.  po-

škodenie majetku prírodným živ-

lom, vandalizmom, ale aj príp. in-

vestícia a pod.), je potrebné zabez-

pečiť vypracovanie nového znalec-

kého posudku na určenie všeobecnej 

hodnoty majetku a zabezpečiť novú 

obchodnú verejnú súťaž (od 1. 

kola),  

l) podnik a  fond zverejnia ponuku: 

1.1 predávaného nehnuteľného ma-

jetku a spôsob výberu najvhod-

nejšieho návrhu v inzeráte pub-

likovanom minimálne v jed-

nom denníku s celoslovenskou 

pôsobnosťou, na vlastnej inter-

netovej stránke a formou ozna-

mu na vývesnej tabuli prísluš-

ného odštepného závodu pod-

niku, resp. regionálneho odboru 

fondu;  

1.2 predávaného hnuteľného ma-

jetku, obsah podmienok a spô-

sob výberu najvhodnejšieho 

návrhu v inzeráte publikova-

nom minimálne v  jednom re-

gionálnom periodiku a formou 

oznamu na vývesnej tabuli prí-

slušného odštepného závodu, 

resp. regionálneho odboru fon-

du a na vlastnej internetovej 

stránke.  

6. Pri žiadosti o udelenie súhlasu na vklad 

do obchodnej spoločnosti alebo od-

platný prevod majetkového podielu ale-

bo akcií, predloží žiadateľ údaje a príl-

ohy podľa odsekov 2 a 4 v rozsahu 

primeranom povahe veci. Prílohou žia-

dosti je ocenenie prevádzaného majetku 

štátu vykonané oprávneným znalcom 

v súlade s platnými cenovými pred-

pismi
8)

, nie staršie ako 1 rok do vyhlá-

senia 1. kola obchodnej verejnej súťaže 

a podľa odseku 4 písm. i) bod 1.3. Pri 

finančnom vklade uvedie žiadateľ 

výšku vkladu a údaje o obchodnej 

spoločnosti (spoločenská zmluva, výpis 

z obchodného registra, výška podielu 

v spoločnosti a pod.) a pri prevode akcií 

(nominálnu hodnotu, trhové ocenenie, 

prípadne stanovisko obchodníka s cen-

nými papiermi a pod.). 

7. Pri žiadosti o udelenie súhlasu na od-

platný prevod zásob, strojov, zariadení, 

 motorových vozidiel a dlhodobého 

hmotného majetku sa prílohy predkla-

dajú podľa odseku 4, primerane podľa 

povahy veci.  

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s uzatvo-

rením zmluvy na prevod vlastníctva 

majetku štátu, konkrétne ťažných koní, 

ktoré sú v nájme žiadateľa podľa zá-

kona č. 92/1991 Zb. pre podniky, 

nie sú predmetom prerokovania komi-

sie. Udelenie súhlasu ministerstva 

je výlučne v kompetencii ministra, po 

posúdení žiadosti organizačným útva-

rom ministerstva, ktorý podnik usmer-

ňuje a riadi v súlade s platným organi-

začným poriadkom a po posúdení 

žiadosti Sekciou pôdohospodárskej 

politiky a rozpočtu a odborom organi-

začným ministerstva. Podklady na ude-

lenie súhlasu predkladá ministrovi 

odbor organizačný ministerstva. Komi-

sia bude o udelení súhlasu ministerstva 

informovaná na svojom najbližšom 

rokovaní. 

9. Prevod vlastníctva prebytočného hnu-

teľného majetku štátu v správe pod-

nikov v rozsahu: softvér, samostatné 

hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

a ostatný dlhodobý hmotný majetok
14)

 

(Rámcová účtovná osnova pre podni-

kateľov), ktorého účtovná zostatková 

hodnota je 0,- € a ktorého hodnota 

podľa znaleckého posudku je menej ako 

1 000,- € záujemcovi, ktorý má tento 

                                                 
14) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky                        

č. 23054/2002-92. 
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majetok v nájme, alebo vybranému 

účastníkovi (víťazovi) obchodnej verej-

nej súťaže, nie je predmetom preroko-

vania komisie, ale je plne v kompetencii 

podniku v súlade s platnými právnymi 

predpismi a odsekom 11. 

10. Prevod vlastníctva prebytočného hnu-

teľného majetku štátu v správe podni-

kov v zakladateľskej pôsobnosti minis-

terstva v účtovnej zostatkovej hodnote 

0,- €, od ktorého nadobudnutia, za-

vedenia do prevádzky alebo začatia uží-

vania uplynulo viac ako 5 rokov, v roz-

sahu: zvieratá, vrátane koní (ide 

o zvieratá v prevažnej miere určené na 

jatočné účely, nejde o kone čistokrvné, 

šľachtené, ktorých chov je predmetom 

činnosti podniku uvedenej v jeho zakla-

dateľskej listine), včelstvá, samostatné 

hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, 

ostatný dlhodobý hmotný majetok a dl-

hodobý hmotný majetok len v rozsahu 

softvér, samostatné hnuteľné veci a sú-

bory hnuteľných vecí, nie je predmetom 

prerokovania komisie, ale je plne 

v kompetencii podniku v súlade s plat-

nými právnymi predpismi a odsekom 

11. Ide o majetok, ktorý pre svoje 

opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú 

zastaranosť, nehospodárnosť v prevádz-

ke alebo z iných dôvodov už nemôže 

slúžiť svojmu účelu alebo určeniu, o je-

ho prenájom nie je záujem a vyhoto-

venie znaleckých posudkov za účelom 

jeho ocenenia ako aj fyzická likvidácia 

tohto majetku by boli nehospodárne. 

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na ťaž-

né kone. Predaj ťažných koní sa usku-

toční podľa odseku 8. 

11. Pri nakladaní s majetkom podľa odseku 

9 a 10 je podnik povinný dodržať nižšie 

uvedený postup, a to najmä: 

a) Predaj majetku sa uskutoční na 

základe vydania rozhodnutia štatu-

tárneho orgánu podniku o prebytoč-

nosti predmetného majetku. 

b) Vydaniu rozhodnutia o prebytoč-

nosti majetku predchádza schválenie 

vyraďovacou komisiou vymenova-

nou štatutárnym orgánom podniku.  

c) Vyraďovacia komisia rozhodne 

o spôsobe predaja prebytočného 

hnuteľného majetku ako aj o výške 

kúpnej ceny.  

d) Podnik k vyššie uvedenému na-

kladaniu s majetkom podľa odsekov 

9 a 10 vydá internú smernicu, kto-

rou upraví postup pri nakladaní 

s majetkom, a ktorá bude v súlade 

s platnými právnymi predpismi 

a touto smernicou.  

12. Písomné žiadosti predkladané na minis-

terstvo podľa odseku 1 predkladá na ro-

kovanie komisie odbor organizačný mi-

nisterstva.  

13. K žiadostiam podnikov sa písomne vy-

jadruje organizačný útvar ministerstva, 

ktorý ich metodicky usmerňuje a riadi 

v súlade s platným organizačným po-

riadkom ministerstva a sekcia pôdohos-

podárskej politiky a rozpočtu minister-

stva.  

14. Za správnosť a úplnosť údajov uve-

dených v žiadosti a jej prílohách zodpo-

vedá štatutárny orgán predkladateľa žia-

dosti (podniku a fondu). 

 

 

Článok 4 

Predkladanie žiadostí podľa § 47b 

zákona č. 92/1991 Zb. 

 

1. Písomné žiadosti podľa § 47b zákona                    

č. 92/1991 Zb. predkladá likvidátor 

podniku v zakladateľskej pôsobnosti 

ministerstva na odbor organizačný 

ministerstva. 

2. K žiadosti podľa § 47b zákona č. 92/ 

1991 Zb.  likvidátor priloží 

a) aktuálny výpis z LV z internetového 

portálu www.katasterportal.sk a v prí-

pade neúplných údajov na tomto LV 

aj výpis z LV príslušného kata-

strálneho odboru okresného úradu 

(ak ide o nehnuteľný majetok), ale-
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bo špecifikáciu majetku (ak ide 

o hnuteľný majetok),  

b) doklady preukazujúce výkon a prie-

beh neúspešnej verejnej dražby,  

c) vyhlásenie likvidátora, že na predá-

vaný majetok nebol uplatnený re-

štitučný nárok
11)

, 

d) vyhlásenie likvidátora o tom, že mu 

nie sú známe okolnosti zakladajúce 

povinnosť podať návrh na vyhláse-

nie konkurzu, alebo skutočnosti po-

tvrdzujúce podanie takého návrhu 

veriteľom likvidovaného podniku, 

e) znalecký posudok (pri predaji iných 

hnuteľných vecí návrh kúpnej ceny, 

ktorý musí byť v súlade s platnými 

cenovými predpismi), 

f) identifikačné údaje záujemcu o kú-

pu, 

g) súhlas fondu pri predaji majetku, 

ktorý je v jeho správe. 

3. Ak likvidátor podniku hospodáriaceho 

na pôde predáva stavby a nimi zasta-

vané pozemky v správe fondu, ktoré 

nespeňažil ani v opakovanej verejnej 

dražbe, môže tieto predať v obchodnej 

verejnej súťaži. Podmienky obchodnej 

verejnej súťaže určí ministerstvo po pre-

rokovaní žiadosti likvidátora v komisii. 

4. Písomnú žiadosť na obchodnú verejnú 

súťaž predloží likvidátor odboru organi-

začnému spolu s  

a) dokladmi preukazujúcimi výkon 

a priebeh verejnej dražby, 

b) aktuálnym výpisom z LV z interneto-

vého portálu www.katasterportal.sk, 

v prípade neúplných údajov na tom-

to LV aj s výpisom z LV prísluš-

ného katastrálneho odboru okres-

ného úradu, 

c) vyjadrením k vecným bremenám 

a iným ťarchám, 

d) znaleckým posudkom, 

e) identifikačnými údajmi záujemcu 

o kúpu, 

f) návrhom podmienok a kritérií ob-

chodnej verejnej súťaže dohodnu-

tých s fondom. 

 

Článok 5 

Postup pri predkladaní návrhov na zánik 

podniku v likvidácii 

 

1. Návrh na zánik podniku v likvidácii 

v obchodnom registri Slovenskej repub-

liky a záverečnú správu likvidátora 

podľa osobitného predpisu
1) 

predkladá 

na rokovanie komisie odbor organi-

začný ministerstva. 

2. Ak ide o návrh na zánik podniku v lik-

vidácii, ktorý hospodári na pôde, pred-

kladá ho odbor organizačný minister-

stva. 

 

Druhá časť  

Postup pri nakladaní s majetkom štátu 

podľa zákona Národnej rady  

Slovenskej republiky                             

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov 

 

Článok 6 

Všeobecné ustanovenia 

1. Táto časť upravuje 

a) prerokovanie zákonného procesno-

právneho postupu pri nakladaní 

s majetkom štátu v správe minister-

stva, ktorý nepodlieha schváleniu 

ministerstva financií podľa zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“), 

pred uzatvorením zmluvy minister-

stvom, v súlade s článkom 8 až 13, 

b) prerokovanie zákonného procesno-

právneho postupu pri nakladaní 

s majetkom štátu v správe rozpoč-

tových organizácií a príspevkových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsob-

nosti ministerstva (ďalej len „orga-

nizácia“) podľa zákona č. 278/1993 

Z. z., na platnosť ktorých sa vyža-

duje súhlas ministerstva, v súlade 

s článkom 8 až 13. 
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2. Žiadosti prerokúva komisia, ktorej 

postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie 

a spôsob rokovania určuje jej štatút. 

Prijatý záver komisie je odporúčaním pre 

ministra a nie je pre ministra záväzný.  

3. Podklady podľa odseku 1 písm. a) 

predkladá na rokovanie komisie odbor 

hospodárskej správy a služieb minister-

stva. 

4. Podklady podľa odseku 1 písm. b) pred-

kladá na rokovanie komisie odbor orga-

nizačný ministerstva. 

5. Účelom smernice v tejto časti je zabez-

pečiť jednotný postup pri predkladaní 

žiadostí ministerstva a organizácií podľa 

zákona č. 278/1993 Z. z. pri 

a) prevode vlastníctva vymedzeného 

hnuteľného majetku štátu, 

b) zámene vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu, 

c) nájme vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu, 

d) výpožičke nehnuteľného majetku 

štátu, 

e) zriadení vecného bremena na 

nehnuteľný majetok štátu, 

f) darovaní vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu. 

 

 

Článok 7 

Všeobecné pojmy 

1. Ministerstvo a organizácie sú opráv-

nené a povinné s majetkom štátu na-

kladať podľa zákona č. 278/1993 Z. z.  

2. Za prebytočný majetok štátu sa po-

važuje majetok štátu, ktorý neslúži               

a ani v budúcnosti nebude slúžiť správ-

covi na plnenie úloh v rámci predmetu 

jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  

3. Za dočasne prebytočný majetok štátu 

sa považuje majetok štátu, ktorý pre-

chodne neslúži správcovi na plnenie 

úloh v rámci predmetu jeho činnosti 

alebo v súvislosti s ním.  

4. Správca je povinný s prebytočným 

a dočasne prebytočným majetkom štátu 

naložiť bez zbytočného odkladu, účel-

ne a s maximálnou hospodárnosťou 

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. 

a osobitnými predpismi. 

5. Register ponúkaného majetku štátu je 

podľa § 8d zákona č. 278/1993 Z. z. 

verejne prístupná evidencia prebytoč-

ného majetku štátu ponúkaného v rám-

ci ponukového konania, osobitného 

ponukového konania alebo elektro-

nickej aukcie na predaj a dočasne pre-

bytočného majetku štátu ponúkaného 

do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 neusta-

novujú inak. Register vedie minister-

stvo financií a zverejňuje ho na svojom 

webovom sídle (www.ropk.sk).  

6. Elektronická aukcia je podľa § 8aa 

zákona č. 278/1993 Z. z. opakujúci sa 

proces, v ktorom sa využíva elektro-

nické zariadenie na predkladanie ceno-

vých ponúk. Elektronickej aukcii pred-

chádza vyhlásenie elektronickej aukcie, 

ktorej účelom je získať okruh záujem-

cov o ponúkaný majetok štátu, ktorí sa 

po splnení určených podmienok môžu 

zúčastniť elektronickej aukcie (§ 8ab). 

7. Za vymedzený hnuteľný majetok štátu 

sa považuje 

a) výpočtová a telekomunikačná tech-

nika, ak neuplynulo viac ako 2 roky 

od dátumu jej prvého uvedenia do 

prevádzky; ak nie je zrejmý dátum 

prvého uvedenia do prevádzky, le-

hota dvoch rokov plynie od roku vý-

roby tohto hnuteľného majetku štá-

tu, 

b) hnuteľný majetok štátu, ktorý sa ne-

odpisuje podľa zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskor-

ších predpisov, 

c) výrobok obranného priemyslu, kto-

rého obstarávacia cena alebo repro-

dukčná obstarávacia cena je vyššia 

ako 10 000 eur,  

d) iný hnuteľný majetok štátu, ako je 

uvedený v písmenách a) až c), kto-

rého obstarávacia cena alebo repro-

dukčná obstarávacia cena je vyššia 

ako 10 000 eur, a ak neuplynulo 

viac ako päť rokov od dátumu jeho 
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prvého uvedenia do prevádzky; ak 

nie je zrejmý dátum prvého uve-

denia do prevádzky, lehota piatich 

rokov plynie od roku výroby tohto 

hnuteľného majetku štátu. 

8. Na účely zákona č. 278/1993 Z. z. sa za 

primeranú cenu považuje všeobecná 

hodnota majetku stanovená znaleckým 

posudkom podľa vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky 

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobec-

nej hodnoty majetku v znení neskorších 

predpisov. 

9. Komisia posudzuje nakladanie s po-

zemkami vedenými ako druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria a ostatné 

plochy. Predmetom posudzovania nie 

sú poľnohospodárske pozemky a lesné 

pozemky. 

 

 

Článok 8 

Postup pri predkladaní žiadostí 

ministerstva a organizácií pri prevode 

vlastníctva vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu podľa § 8f a § 11 zákona 

č. 278/1993 Z. z. 

 

1. Na rokovanie komisie predkladá: 

a) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú žiadosť o sú-

hlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na prevod vlastníctva nevymedze-

ného hnuteľného majetku štátu 

podľa § 8f zákona č. 278/1993 Z. z. 

a návrh kúpnej zmluvy; dňom uza-

tvorenia kúpnej zmluvy, ktorou 

sa prevádza vlastníctvo nevymedze-

ného hnuteľného majetku štátu táto 

zmluva nadobúda platnosť; 

b) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú informáciu o 

prevode vlastníctva vymedzeného 

hnuteľného majetku štátu podľa § 8f 

zákona č. 278/1993 Z. z., schvále-

ného ministerstvom financií podľa § 

11 ods. 6 tohto zákona, po nadobud-

nutí účinnosti kúpnej zmluvy (po 

zverejnení v centrálnom registri 

zmlúv); 

c) odbor organizačný ministerstva 

písomnú žiadosť o udelenie súhlasu 

ministerstva na platnosť uzatvorenej 

kúpnej zmluvy na prevod vymedze-

ného hnuteľného majetku štátu 

v správe organizácie podľa § 8f zá-

kona č. 278/1993 Z. z.; na platnosť 

kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza 

vlastníctvo vymedzeného hnuteľ-

ného majetku štátu, sa vyžaduje sú-

hlas zriaďovateľa (ministerstva) po-

dľa § 11 ods. 6 zákona č. 278/1993 

Z. z. 

2. Organizácia pri prevode vlastníctva vy-

medzeného hnuteľného majetku štátu 

podľa § 8f zákona č. 278/1993 Z. z. 

predkladá na odbor organizačný minis-

terstva: 

a) všetky originály vyhotovenia uza-

tvorenej kúpnej zmluvy; zmluva 

musí mať písomnú formu, musí byť 

podpísaná a datovaná a musí obsa-

hovať: označenie zmluvných strán 

vrátane vlastníka, ktorým je štát 

(Slovenská republika – uviesť názov 

organizácie); predmet kúpy; kúpnu 

cenu; účel budúceho využitia pred-

metu kúpy; lehotu splatnosti kúpnej 

ceny, ktorá nesmie byť dlhšia ako 

60 dní odo dňa nadobudnutia plat-

nosti kúpnej zmluvy; primeranú 

cenu stanovenú podľa § 8a ods. 3 

zákona č. 278/1993 Z. z., identifi-

kácia znaleckého posudku; určenie 

platnosti kúpnej zmluvy podľa 

§ 11 ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. 

z.; určenie účinnosti zmluvy podľa  

§ 47a zákona č. 546/2010 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky 

zákonník a ktorým sa menia a do-

pĺňajú niektoré zákony; ďalšie ná-

ležitosti v zmluve určené Občian-

skym zákonníkom a označenie práv-

nych predpisov, podľa ktorých 

sa zmluva uzatvára (zákon č. 278/ 

1993 Z. z., Občiansky zákonník, 

príp. iné); 
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b) rozhodnutie o prebytočnosti majetku 

štátu podľa § 3 ods. 3 zákona                 

č. 278/1993 Z. z., 

c) fotokópiu technického preukazu, 

resp. iného dokladu o vymedzenom 

hnuteľnom majetku štátu; 

d) originál znaleckého posudku, nie 

však staršieho ako 1 rok, na sta-

novenie všeobecnej hodnoty majet-

ku, ktorá sa na účely zákona č. 278/ 

1993 Z. z. považuje za primeranú 

cenu v súlade s § 8a ods. 3 tohto 

zákona, resp. písomný úkon znalec-

kej činnosti, nie staršieho ako 1 rok, 

ktorým sa potvrdí všeobecná hod-

nota majetku stanoveného znalec-

kým posudkom;  

e) doklady preukazujúce vykonanie 

ponukového konania podľa § 8 ods. 

1 zákona č. 278/1993 Z. z., a to vý-

tlačok ponuky pre správcov v re-

gistri ponúkaného majetku štátu, 

príp. písomné odpovede správcov na 

ponuku; 

f) doklady preukazujúce vykonanie oso-

bitného ponukového konania podľa 

§ 8a ods. 1 zákona č. 278/ 1993 Z. z.,  

a to: 

1. výtlačok ponuky vymedzeného 

hnuteľného majetku v registri 

ponúkaného majetku štátu, 

2. fotokópie ponúk všetkých uchá-

dzačov, 

3. fotokópie obálok cenových po-

núk s čitateľným dátumom doru-

čenia, 

4. zápisnica z vyhodnotenia osobit-

ného ponukového konania; 

g) doklady preukazujúce vykonanie elek-

tronickej aukcie podľa § 8aa a § 8ab 

zákona č. 278/1993 Z. z.; 

h) v prípade hnuteľnej národnej kul-

túrnej pamiatky doklady preuka-

zujúce vykonanie písomnej ponuky 

ministerstvu kultúry; 

i) ostatnú dokumentáciu (napr. foto-

dokumentácia v počte 12 vyho-

tovení, výpis z príslušného registra, 

v ktorom sa eviduje kupujúci; potvr-

denie Štatistického úradu Slovenskej 

republiky o pridelení IČO, a iné). 

 

Článok 9 

Postup pri predkladaní žiadostí 

ministerstva a organizácií pri zámene 

vymedzeného hnuteľného majetku štátu 

podľa § 11 zákona č. 278/1993 Z. z. 

1. Na rokovanie komisie predkladá: 

a) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú žiadosť o sú-

hlas na uzatvorenie zámennej zmlu-

vy na zámenu nevymedzeného hnu-

teľného majetku v správe minister-

stva podľa § 11 ods. 8 a 10 zákona 

č. 278/1993 Z. z.; dňom uzatvorenia 

zámennej zmluvy, ktorou sa výme-

nou dáva nevymedzený hnuteľný 

majetok štátu táto zmluva nadobúda 

platnosť; 

b) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú informáciu o 

zámene vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu podľa § 11 ods. 8 a 10 

zákona č. 278/1993 Z. z., schvá-

leného ministerstvom financií podľa 

§ 11 ods. 10 tohto zákona, po nado-

budnutí účinnosti kúpnej zmluvy 

(po zverejnení v centrálnom registri 

zmlúv); 

c) odbor organizačný ministerstva pí-

somnú žiadosť o udelenie súhlasu 

ministerstva na platnosť uzatvorenej 

zámennej zmluvy na zámenu vy-

medzeného hnuteľného majetku 

v správe organizácie podľa § 11 ods. 

8 a 10 zákona č. 278/1993 Z. z.; na 

platnosť zámennej zmluvy, ktorou 

sa výmenou dáva vymedzený hnu-

teľný majetok štátu, sa vyžaduje sú-

hlas zriaďovateľa (ministerstva) po-

dľa § 11 ods. 10 zákona č. 278/1993 

Z. z. 

2. Organizácia pri zámene vymedzeného 

hnuteľného majetku štátu podľa § 11 

zákona č. 278/1993 Z. z. predkladá na 

odbor organizačný ministerstva: 

a) všetky originály vyhotovenia uza-

tvorenej zámennej zmluvy; zmluva 
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musí mať písomnú formu, musí byť 

podpísaná a datovaná a musí obsa-

hovať: označenie zmluvných strán 

vrátane vlastníka, ktorým je štát 

(Slovenská republika – uviesť názov 

organizácie), predmet zámeny; po-

drobne definovaný účel zámeny pre 

štát; ocenenie vymieňaného hnuteľ-

ného majetku vykonaného podľa 

vyhlášky č. 492/2004 Z. z. okrem 

nového nepoužívaného hnuteľného 

majetku nadobúdaného do vlastníc-

tva štátu; dohodu o dobe splatnosti 

rozdielu v cene, ktorú je nadobú-

dateľ majetku štátu povinný zaplatiť 

správcovi najneskôr v deň nadobud-

nutia platnosti zámennej zmluvy; 

určenie platnosti zámennej zmluvy 

podľa § 11 ods. 10 zákona č. 278/ 

1993 Z. z.; určenie účinnosti zámen-

nej zmluvy podľa § 47a zákona 

č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa Občiansky zákonník a kto-

rým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony; ďalšie náležitosti v zmluve 

určené Občianskym zákonníkom 

a označenie právnych predpisov, 

podľa ktorých sa zámenná zmluva 

uzatvára (zákon č. 278/1993 Z. z., 

Občiansky zákonník, príp. iné); 

b) fotokópiu technického preukazu, 

iného dokladu o vymedzenom hnu-

teľnom majetku štátu; 

c) originál znaleckého posudku, nie 

však staršieho ako 1 rok, na stano-

venie všeobecnej hodnoty majetku, 

ktorá sa na účely zákona č. 278/ 

1993 Z. z. považuje za primeranú 

cenu v súlade s § 8a ods. 3 tohto 

zákona, resp. písomný úkon zna-

leckej činnosti, nie staršieho ako 1 

rok, ktorým sa potvrdí všeobecná 

hodnota majetku stanoveného zna-

leckým posudkom; okrem nového 

nepoužívaného hnuteľného majetku 

nadobúdaného do vlastníctva štátu; 

d) ostatnú dokumentáciu (fotodoku-

mentácia v počte 12 vyhotovení, 

výpis z príslušného registra, v kto-

rom sa eviduje kupujúci; potvrdenie 

Štatistického úradu Slovenskej re-

publiky o pridelení IČO, a iné). 

 

Článok 10 

Postup pri predkladaní žiadostí 

ministerstva a organizácií pri nájme 

vymedzeného hnuteľného majetku štátu 

podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. 

1. Na rokovanie komisie predkladá: 

a) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú žiadosť o sú-

hlas na uzatvorenie nájomnej zmlu-

vy, ktorou sa prenecháva do nájmu 

nevymedzený hnuteľný majetok 

štátu v správe ministerstva po-

dľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z.; 

dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy 

táto zmluva nadobúda platnosť; 

b) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú informáciu o 

nájme vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu podľa § 13 zákona 

č. 278/1993 Z. z., schváleného 

ministerstvom financií podľa § 13 

ods. 9 tohto zákona, po nadobudnutí 

účinnosti nájomnej zmluvy (po zve-

rejnení v centrálnom registri zmlúv); 

c) odbor organizačný ministerstva pí-

somnú žiadosť o udelenie súhlasu 

ministerstva na platnosť uzatvorenej 

nájomnej zmluvy, ktorou sa pre-

necháva do nájmu vymedzený hnu-

teľný majetok štátu v správe orga-

nizácie podľa § 13 zákona č. 278/ 

1993 Z. z. s iným nájomcom, ako 

sú právnické osoby uvedené v § 1 

ods. 1 písm. a) zákona č. 278/1993 

Z. z.; na platnosť zmluvy o nájme 

vymedzeného hnuteľného majetku 

štátu sa vyžaduje súhlas zriaďo-

vateľa (ministerstva) podľa § 13 

ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z.; 

2. Organizácia pri nájme vymedzeného 

hnuteľného majetku štátu podľa § 13 

zákona č. 278/1993 Z. z. predkla-dá 

na odbor organizačný ministerstva: 
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a) všetky originály vyhotovenia uza-

tvorenej nájomnej zmluvy; zmluva 

musí mať písomnú formu, musí byť 

podpísaná a datovaná a musí ob-

sahovať: označenie zmluvných strán 

vrátane vlastníka, ktorým je štát 

(Slovenská republika – uviesť názov 

organizácie), predmet nájomnej 

zmluvy definovaný v súlade s tech-

nickým preukazom, resp. iným do-

kladom; účel nájmu; výšku ná-

jomného; vyčíslenie predpoklada-

ných prevádzkových nákladov spo-

jených s užívaním; ak prevádzkové 

náklady nevznikajú, táto skutočnosť 

sa musí v zmluve výslovne uviesť, 

dobu nájmu najviac však na päť ro-

kov, výpovednú lehotu; určenie plat-

nosti nájomnej zmluvy podľa § 13 

ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z.; ur-

čenie účinnosti nájomnej zmluvy 

podľa § 47a zákona č. 546/2010 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky 

zákonník a ktorým sa menia a do-

pĺňajú niektoré zákony; ďalšie ná-

ležitosti v zmluve určené Občian-

skym zákonníkom a označenie práv-

nych predpisov, podľa ktorých 

sa nájomná zmluva uzatvára (zákon 

č. 278/1993 Z. z., Občiansky zá-

konník, príp. iné); 

b) rozhodnutie o dočasnej prebytoč-

nosti vymedzenom hnuteľnom ma-

jetku štátu podľa § 3 ods. 4 zákona 

č. 278/1993 Z. z., ak to tento zákon 

vyžaduje; 

c) fotokópiu technického preukazu, 

iného dokladu o vymedzenom hnu-

teľnom majetku štátu, 

d) ak ide o dodatok nájomnej zmluvy: 

1. všetky originály vyhotovenia 

uzatvoreného dodatku k nájom-

nej zmluve, očíslované, podpísa-

né a datované, 

2. fotokópiu platnej nájomnej 

zmluvy v znení dodatkov, ktorá 

sa mení a dopĺňa dodatkom, 

3. doklady potvrdzujúce menenú 

skutočnosť (napr. výpočtový 

list, žiadosť nájomcu o zúženie 

predmetu nájmu), 

4. dodatkom k platnej nájomnej 

zmluve nie je možné rozšíriť 

predmet nájmu, predĺžiť dobu 

nájmu, dohodnúť zmenu osoby 

nájomcu, okrem prípadu, že ide 

o právneho nástupcu pôvodného 

nájomcu; 

e) ostatnú dokumentáciu (fotodoku-

mentácia v počte 12 vyhotovení, vý-

pis z príslušného registra, v ktorom 

sa eviduje nájomca; potvrdenie Šta-

tistického úradu Slovenskej repub-

liky o pridelení IČO nájomcu a iné). 

 

 

Článok 11 

Postup pri predkladaní žiadostí 

ministerstva a organizácií pri výpožičke 

nehnuteľného a vymedzeného 

hnuteľného majetku štátu podľa § 13 

zákona č. 278/1993 Z. z. 

1. Na rokovanie komisie predkladá: 

a) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú informáciu 

o výpožičke nehnuteľného a hnuteľ-

ného majetku štátu podľa § 13 zá-

kona č. 278/1993 Z. z., schváleného 

ministerstvom financií podľa § 13 

ods. 9 tohto zákona, po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy o výpožičke (po 

zverejnení v centrálnom registri 

zmlúv); 

b) odbor organizačný ministerstva pí-

somnú žiadosť o udelenie súhlasu 

ministerstva na platnosť zmluvy o 

výpožičke nehnuteľného majetku 

v správe organizácie uzatvorenej 

s osobami uvedenými v § 13 ods. 7 

písm. a) a d) zákona č. 278/1993 Z. z., 

na platnosť zmluvy o výpožičke ne-

hnuteľného majetku štátu uzatvore-

nej s osobami uvedenými v § 13 

ods. 7 písm. a) a d) zákona č. 278/ 

1993 Z. z. sa vyžaduje súhlas zria-

ďovateľa (ministerstva) podľa § 13 

ods. 9 tohto zákona; 
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c) odbor organizačný ministerstva pí-

somnú žiadosť o udelenie súhlasu 

ministerstva na platnosť uzatvorenej 

zmluvu o výpožičke vymedzeného 

hnuteľného majetku v správe orga-

nizácie podľa § 13 zákona č. 278/ 

1993 Z. z.; na platnosť zmluvy o vý-

požičke vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu sa vyžaduje súhlas 

zriaďovateľa (ministerstva) podľa           

§ 13 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z. 

2. Organizácia pri výpožičke nehnu-

teľného majetku štátu osobám uvede-

ným v § 13 ods. 7 písm. a) a d) zákona 

č. 278/1993 Z. z. a výpožičke vyme-

dzeného hnuteľného majetku štátu po-

dľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. pred-

kladá na odbor organizačný minis-

terstva: 

a) všetky originály vyhotovenia uza-

tvorenej zmluvy o výpožičke; zmlu-

va musí mať písomnú formu, musí 

byť podpísaná a datovaná a musí ob-

sahovať: označenie zmluvných strán 

vrátane vlastníka, ktorým je štát 

(Slovenská republika – uviesť názov 

organizácie), predmet zmluvy o vý-

požičke (pri nehnuteľnom majetku 

identifikovaný v súlade s výpisom 

LV, pri hnuteľnom majetku iden-

tifikovaný v súlade s technickým 

preukazom, resp. iným dokladom); 

účel výpožičky; vyčíslenie predpo-

kladaných prevádzkových nákladov 

spojených s užívaním, ak prevádz-

kové náklady nevznikajú, táto sku-

točnosť sa musí v zmluve výslovne 

uviesť; dobu výpožičky najviac však 

na päť rokov; výpovednú lehotu; 

určenie platnosti zmluvy o výpo-

žičke podľa § 13 ods. 9 zákona č. 

278/1993 Z. z.; určenie účinnosti 

zmluvy o výpožičke podľa § 47a 

zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa Občiansky zákonník 

a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-

ktoré zákony; ďalšie náležitosti 

v zmluve určené Občianskym zá-

konníkom a označenie právnych 

predpisov, podľa ktorých sa zmluva 

o výpožičke uzatvára (zákon  č. 278/ 

1993 Z. z., Občiansky zákonník, 

príp. iné); 

b) rozhodnutie o dočasnej prebytoč-

nosti majetku štátu podľa § 3 ods. 4 

zákona č. 278/1993 Z. z.; 

c) aktuálny výpis LV (výtlačok z ka-

tastrálneho internetového portálu), 

na ktorom sú zapísané všetky 

vypožičiavane nehnuteľnosti, resp. 

v ktorých sa nachádzajú vypožičia-

vané nebytové priestory; 

d) fotokópiu technického preukazu, 

iného dokladu o vymedzenom hnu-

teľnom majetku štátu; 

e) ak ide o dodatok zmluvy o vý-

požičke: 

1. všetky originály vyhotovenia 

uzatvoreného dodatku k zmluve 

o výpožičke, očíslované, podpí-

sané a datované, 

2. fotokópiu zmluvy o výpožičke 

v znení dodatkov, ktorá sa mení 

a dopĺňa dodatkom, 

3. doklady potvrdzujúce menenú 

skutočnosť (napr. výpočtový list, 

žiadosť vypožičiavateľa o zú-

ženie predmetu výpožičky), 

4. dodatkom k platnej zmluve o vý-

požičke nie je možné rozšíriť 

predmet výpožičky, predĺžiť do-

bu výpožičky, dohodnúť zmenu 

osoby vypožičiavateľa, okrem 

prípadu, že ide o právneho ná-

stupcu pôvodného vypožičiava-

teľa; 

f) ostatnú dokumentáciu (fotodoku-

mentácia v počte 12 vyhotovení, 

vyhlásenie vypožičiavateľa pri po-

stupe podľa § 13 ods. 7 písm. a) 

zákona č. 278/1993 Z. z., že vypo-

žičaný majetok bude slúžiť vy-

požičiavateľovi na plnenie úloh 

v rámci predmetu jeho činnosti 

alebo v súvislosti s nim; vyhlásenie 

vypožičiavateľa pri postupe podľa          

§ 13 ods. 7 písm. b) zákona 

č. 278/1993 Z. z., že vypožičaný 

nehnuteľný majetok bude slúžiť vy-
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požičiavateľovi na plnenie verejno-

prospešných úloh, na ktoré bol zria-

dený; výpis z uznesenia obecného 

zastupiteľstva alebo zastupiteľstva 

vyššieho územného celku, resp. vy-

hlásenie, že nehnuteľné veci štátu 

budú obci alebo vyššiemu územné-

mu celku slúžiť na prenesený výkon 

štátnej správy; pri postupe podľa            

§ 13 ods. 7 písm. d) zákona č. 278/ 

1993 Z. z. doklad preukazujúci, 

že škola alebo školské zariadenie je 

zaradené najmenej jeden rok do sie-

te škôl a školských zariadení a pred-

chádzajúci súhlas Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky, že škole alebo 

školskému zariadeniu bude nehnu-

teľný majetok slúžiť na vyučovací 

proces alebo na činnosť s ním súvi-

siacu podľa zákona č. 245/2008           

Z. z. o výchove a vzdelávaní (škol-

ský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov; výpis z príslušného 

registra, v ktorom sa eviduje vypoži-

čiavateľ; potvrdenie Štatistického 

úradu Slovenskej republiky o pride-

lení IČO vypožičiavateľa a iné). 

 

 

Článok 12 

Postup pri predkladaní žiadostí 

ministerstva a organizácií pri zriadení 

vecného bremena na nehnuteľný 

majetok štátu podľa § 13a ods. 3 zákona 

č. 278/1993 Z. z. 

1. Na rokovanie komisie predkladá 

a) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú informáciu 

o zriadení vecného bremena na ne-

hnuteľný majetok štátu v správe mi-

nisterstva, schváleného minister-

stvom financií podľa § 13a ods. 3 

zákona č. 278/1993 Z. z., po na-

dobudnutí účinnosti nájomnej zmlu-

vy (po zverejnení v centrálnom re-

gistri zmlúv); 

b) odbor organizačný ministerstva pí-

somnú žiadosť o udelenie súhlasu 

ministerstva na platnosť uzatvorenej 

zmluvy o zriadení vecného bremena 

na nehnuteľný majetok štátu v sprá-

ve organizácie, na platnosť ktorej sa 

vyžaduje súhlas zriaďovateľa (mi-

nisterstva) podľa § 13a ods. 3 zá-

kona č. 278/1993 Z. z. 

2. Organizácia pri zriadení vecného bre-

mena na nehnuteľný majetok štátu 

podľa § 13a ods. 3 zákona č. 278/1993 

Z. z. predkladá na odbor organizačný 

ministerstva: 

a) všetky originály vyhotovenia uza-

tvorenej zmluvy o zriadení vecného 

bremena; zmluva musí mať písomnú 

formu, musí byť podpísaná a da-

tovaná a musí obsahovať: označenie 

zmluvných strán vrátane vlastníka, 

ktorým je  štát (Slovenská republika 

– uviesť názov organizácie), pred-

met zmluvy o zriadení vecného bre-

mena v súlade s výpisom z LV, 

v nevyhnutnom rozsahu (určenom 

geometrickým plánom, resp. zna-

leckým posudkom); účel zriadenia 

vecného bremena (výstavba/pre-

vádzkovanie inžinierskych stavieb 

podľa § 43a ods. 3 písm. f), g), h) a 

i) stavebného zákona alebo za-

bezpečenie nevyhnutného prístupu 

vlastníka k jeho nehnuteľnosti); do-

ba trvania zriadeného vecného bre-

mena; vyčíslenie odplaty za zria-

denie vecného bremena stanovenej 

znaleckým posudkom podľa vy-

hlášky Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. 

z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku v znení neskorších 

predpisov, uvedenie vyhotoviteľa 

znaleckého posudku, jeho čísla 

a dátumu vyhotovenia; lehotu 

splatnosti odplaty, ktorá začína 

plynúť odo dňa platnosti zmluvy; 

určenie platnosti zmluvy o zriadení 

vecného bremena podľa § 13a ods. 3 

zákona č. 278/1993 Z. z.; určenie 

23



správcu ako osoby, ktorá je opráv-

nená podať návrh na vklad do ka-

tastra nehnuteľností, a to až po za-

platení celej odplaty;  určenie účin-

nosti zmluvy podľa § 47a zákona 

č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa Občiansky zákonník a kto-

rým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony; ďalšie náležitosti v zmluve 

určené Občianskym zákonníkom 

a označenie právnych predpisov, 

podľa ktorých sa zmluva uzatvára 

(zákon č. 278/1993 Z. z., Občiansky 

zákonník, príp. iné); 

b) aktuálny výpis LV (výtlačok z ka-

tastrálneho internetového portálu), 

na ktorom sú zapísané všetky ne-

hnuteľnosti, na ktorých sa zriaďuje 

vecné bremeno; 

c) originál geometrického plánu, resp. 

jeho osvedčená fotokópia, na sta-

novenie nevyhnutného rozsahu vec-

ného bremena zriadeného na ma-

jetku štátu; 

d) originál znaleckého posudku, nie však 

staršieho ako 1 rok, na stanovenie 

odplaty v súlade s § 13a ods. 3 tohto 

zákona, resp. písomný úkon znalec-

kej činnosti, nie staršieho ako 1 rok, 

ktorým sa potvrdí odplata stanovená 

znaleckým posudkom, 

e) kópiu z katastrálnej mapy, 

f)  doklady preukazujúce stavbu vo vlast-

níctve oprávneného na pozemku 

štátu, výstavbu alebo prevádzkova-

nie inžinierskych stavieb podľa § 43a 

ods. 3 písm. f), g), h) a i) stavebného 

zákona (aktuálny výpis z LV, roz-

hodnutie o umiestnení stavby, sta-

vebné povolenie, potvrdenie prí-

slušného stavebného úradu, že inži-

nierska stavba, ktorá je predmetom 

vecného bremena je inžinierskou 

stavbou v súlade s § 13a ods. 1 

zákona č. 278/1993 Z. z., a iné),  

g) ostatnú dokumentáciu (fotodoku-

mentácia v počte 12 vyhotovení 

a iné). 

 

 

Článok 13 

Postup pri predkladaní žiadostí 

organizácií pri darovaní                         

hnuteľnej veci štátu  

podľa § 8f a § 11 ods. 7 zákona                        

č. 278/1993 Z. z. 

1. Na rokovanie komisie predkladá 

a) odbor hospodárskej správy a služieb 

ministerstva písomnú informáciu 

o darovaní hnuteľnej veci štátu 

v správe ministerstva osobám uve-

deným v § 11 ods. 7 zákona 

č. 278/1993 Z. z. so súhlasom minis-

terstva financií po nadobudnutí 

účinnosti darovacej zmluvy (po zve-

rejnení v centrálnom registri zmlúv); 

b) odbor organizačný ministerstva pí-

somnú žiadosť o udelenie súhlasu 

ministerstva s darovacou zmluvou 

na prevod vlastníctva hnuteľnej veci 

štátu v správe organizácie uzavretou 

s osobami uvedenými v § 11 ods. 7 

písm. a) a b) zákona č. 278/1993 Z. z.; 

2. Organizácia ministerstva pri darovaní 

hnuteľnej veci štátu podľa § 11 ods. 7 

zákona č. 278/1993 Z. z. predkladá na 

odbor organizačný ministerstva: 

a) všetky originály vyhotovenia daro-

vacej zmluvy uzavretej s osobami 

uvedeným v § 11 ods. 7 písm. a) a 

b) zákona č. 278/1993 Z. z.; zmluva 

musí mať písomnú formu, musí byť 

podpísaná a datovaná a musí obsa-

hovať: označenie zmluvných strán 

vrátane vlastníka, ktorým je štát 

(Slovenská republika – uviesť názov 

organizácie), predmet darovacej 

zmluvy; účel darovania, ktorý je vy-

medzený zákonom (osobe uvedenej 

v § 11 ods. 7 písm. a) na účely 

poskytovania zdravotnej starostli-

vosti, sociálnej pomoci, humani-

tárnej starostlivosti, ochrany a pre-

zentácie kultúrnych hodnôt, vzde-

lávania a výchovy, ak preukázateľne 

počas najmenej jedného roka vy-

konáva tieto činnosti a osobe uve-

denej v § 11 ods. 7 písm. b) na pl-
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nenie úloh preneseného výkonu 

štátnej správy alebo na výkon sa-

mosprávy, s odkazom na príslušný 

právny predpis; spôsob prevodu 

vlastníckeho práva (napr. odovzda-

ním a prevzatím veci); deň prevodu 

vlastníckeho práva, ktorý n-smie 

predchádzať dňu platnosti daro-

vacej zmluvy; určenie platnosti da-

rovacej zmluvy podľa § 11 ods. 7 

zákona č. 278/1993 Z. z.; určenie 

účinnosti zmluvy podľa zákona               

č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa Občiansky zákonník a kto-

rým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony; ďalšie náležitosti v zmluve 

určené Občianskym zákonníkom 

a označenie právnych predpisov, 

podľa ktorých sa darovacia zmluva 

uzatvára (zákon č. 278/1993 Z. z., 

Občiansky zákonník, príp. iné); 

b) rozhodnutie o prebytočnosti hnuteľ-

nej veci štátu; 

c) špecifikáciu hnuteľnej veci štátu po-

dľa účtovnej evidencie organizácie 

ministerstva; 

d) doklad preukazujúci existenciu 

právnickej osoby, ktorá nie je podni-

kateľom počas najmenej jedného 

roka (zakladacia listina, výpis z prí-

slušného registra právnických osôb, 

potvrdenie Štatistického úradu Slo-

venskej republiky o pridelení IČO); 

e) doklad preukazujúci rozsah služieb 

poskytovaných obdarovaným naj-

menej po dobu jedného roka; 

f) predchádzajúci súhlas ministerstva 

kultúry pri hnuteľnej kultúrnej pa-

miatke, 

g) ostatnú dokumentáciu (fotodoku-

mentácia v počte 12 vyhotovení 

a iné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretia časť 

Spoločné ustanovenia 

 

Článok 14 

Kontrola žiadostí na ministerstve 

1. Úplnosť žiadosti a jej príloh kontroluje 

príslušný organizačný útvar minister-

stva. Ak je žiadosť neúplná alebo ne-

obsahuje všetky prílohy, príslušný or-

ganizačný útvar ministerstva vyzve žia-

dateľa na jej doplnenie, alebo ju vráti na 

prepracovanie.  

2. Na rokovanie komisie predkladá prí-

slušný organizačný útvar ministerstva 

iba žiadosti, ktoré sú spracované v sú-

lade so zákonom č. 92/1991 Zb. a zá-

konom č. 111/1990 Zb., ktorých ges-

torom je ministerstvo hospodárstva, 

zákonom č. 330/1991 Zb., zá-

konom č. 278/1993 Z. z., ktorého gesto-

rom je ministerstvo financií, s touto 

smernicou a v súlade s osobitnými pred-

pismi, prípadne usmerneniami vyda-

nými ministerstvom, ako zakladateľom 

podnikov a zriaďovateľom organizácií. 

3. Komisia pri prerokúvaní žiadostí po-

stupuje v súlade so štatútom komisie. 

V odôvodnených prípadoch môže pred-

seda komisie povoliť predrokovanie ne-

úplných žiadostí, alebo žiadať o do-

plnenie ďalších údajov a podkladov 

k prerokúvaným žiadostiam.  

4. Po prerokovaní predložených žiadostí 

v komisii tajomník komisie spracuje zá-

znam, ktorý bude obsahovať ku každej 

prerokovanej žiadosti záver a odpo-

rúčanie ďalšieho postupu. 
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Článok 15 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Smernica Ministerstva pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka Slovenskej re-

publiky č. 1820/2016-250 k činnosti rezor-

tnej majetkovej komisie a jej postupe pri 

nakladaní s majetkom štátu, uverejnená 

vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

XLVIII, čiastka 22, obsah 55 z 10. no-

vembra 2016. 

 

Článok 16 

Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

vo Vestníku ministerstva. 

 

 

             Gabriela Matečná, v. r. 

                    ministerka 
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54 

 

Š T A T Ú T 
 

rezortnej majetkovej komisie  
 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

1. Minister pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 

„minister“) podľa článku 6 Orga-

nizačného poriadku Ministerstva pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka Sloven-

skej republiky č. 4004/2015-250, zria-

ďuje rezortnú majetkovú komisiu 

ako osobitný poradný orgán ministra 

(ďalej len „komisia“). 

2. Komisia podľa smernice Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky č. 2689/2017-250 

k činnosti rezortnej majetkovej komisie 

a jej postupe pri nakladaní s majetkom 

štátu (ďalej len „smernica komisie“) 

prerokúva nakladanie s prebytočným 

majetkom štátu v správe štátnych pod-

nikov, štátnych podnikov v likvidácii 

v zakladateľskej pôsobnosti Minister-

stva pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka Slovenskej republiky (ďalej 

len „podnik“) a Slovenského pozem-

kového fondu (ďalej len „fond“) podľa 

osobitných predpisov
1)

 a nakladanie 

s majetkom štátu v správe Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „mi-

nisterstvo“) a v správe rozpočtových 

organizácií a príspevkových orga-

nizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

                                                 
1) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. 

o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 
v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej 

národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 

a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

pred-pisov. 

 

ministerstva (ďalej len „organizácia“)  po-

dľa osobitných predpisov
2)

. 

 

Článok 2 

Činnosť a úlohy komisie 

 

1. Komisia pri prijímaní záverov posu-

dzuje návrhy na nakladanie s majetkom 

štátu najmä v rozsahu smernice komisie. 

V individuálnych a náležite odôvodne-

ných prípadoch, môže komisia posúdiť 

aj návrhy v súlade s platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi nad rá-

mec smernice komisie. 

2. Komisia v rozsahu úloh podľa bodu 1 

tohto článku posudzuje návrhy aktua-

lizácie smernice komisie, ktorou sa ko-

misia riadi, návrhy koncepčných mate-

riálov predkladaných na rokovanie po-

rady vedenia ministerstva a návrhy in-

formatívnych správ predkladaných na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky 

vo veci prevodov vlastníctva majetku 

štátu na iné osoby. 

3. Podľa pokynov ministra alebo gene-

rálneho tajomníka služobného úradu mi-

nisterstva komisia prerokúva aj správy 

likvidátorov štátnych podnikov a ďal-

ších materiálov týkajúcich sa stavu 

a procesu likvidácie štátnych podnikov 

v zakladateľskej pôsobnosti minister-

stva. 

4. Záver z rokovania komisie je pre mi-

nistra odporúčaním na: 

a) udelenie alebo neudelenie pred-

chádzajúceho súhlasu ministerstva 

na uzatvorenie zmlúv o prevode 

vlastníctva prebytočného majetku 

                                                 
2)    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 
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štátu v správe podnikov a fondu, 

podľa osobitného predpisu
3)

, 

b) udelenie alebo neudelenie súhlasu 

ministerstva k vkladu majetku štátu 

do majetku iných právnických osôb
3)

, 

c) udelenie alebo neudelenie súhlasu 

ministerstva k žiadostiam likvidá-

torov na predaj majetku štátu iným 

spôsobom ako na verejnej dražbe
3)

, 

d) udelenie alebo neudelenie súhlasu 

ministerstva k postupu ministerstva 

pri zabezpečovaní procesu likvi-

dácie podľa osobitného predpisu
4)

; 

e) určenie podmienok obchodnej ve-

rejnej súťaže k predaju stavieb 

a nimi zastavaných pozemkov v sprá-

ve fondu, v súlade s osobitným 

predpisom
5)

, 

f) udelenie alebo neudelenie súhlasu 

ministerstva k predaju stavieb a ni-

mi zastavaných pozemkov v správe 

fondu, v súlade s osobitným pred-

pisom
5)

, 

g) uzatvorenie alebo neuzatvorenie 

zmlúv ministerstva, týkajúcich sa 

nakladania s hnuteľným a nehnuteľ-

ným majetkom štátu v správe mi-

nisterstva, ktoré nepodliehajú schvá-

leniu Ministerstva financií Sloven-

skej republiky (ďalej len „minister-

stvo financií“)
2)

,  

h) udelenie alebo neudelenie súhlasu k 

uzatvoreným zmluvám, týkajúcich 

sa nakladania s hnuteľným a nehnu-

teľným majetkom štátu v správe 

organizácií, ktoré podliehajú schvá-

leniu ministerstva
2)

, 

i) udelenie alebo neudelenie súhlasu 

ministerstva k zámeru organizácií k 

predaju nehnuteľného majetku štátu 

spôsobom osobitného ponukového 

konania a elektronickou aukciou
 2)

, 

                                                 
3)    Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu 

na iné osoby v znení neskorších predpisov. 
4)     Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 

predpisov. 
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 

a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

pred vyhlásením jeho preby-

točnosti
2)

, 

j) udelenie alebo neudelenie súhlasu 

ministerstva  k zámeru organizácií k 

predaju vymedzeného hnuteľného 

majetku štátu
2)

 spôsobom osobit-

ného ponukového konania a elektro-

nickou aukciou
2)

, pred vyhlásením 

jeho prebytočnosti
2)

, 

k) vzatie na vedomie informácií od-

boru hospodárskej správy a služieb 

k postupu ministerstva pri nakladaní 

s majetkom štátu, ktoré podliehajú 

schváleniu ministerstva financií. 

 

 

Článok 3 

Zloženie komisie 

 

1. Komisia je deväťčlenná a skladá sa 

z predsedu a ôsmich členov. Členov 

komisie vymenúva a odvoláva minister. 

Predsedom komisie je generálny ta-

jomník služobného úradu minis-terstva. 

Členstvo v komisií zaniká odvolaním, 

skončením pracovného pomeru, vzda-

ním sa členstva, smrťou a vyhlásením 

za mŕtveho. 

2. Komisia má tajomníka, ktorý nie je 

členom komisie. Tajomník komisie je 

zamestnancom ministerstva odboru or-

ganizačného. Tajomníka komisie menu-

je a odvoláva predseda komisie. Tajom-

ník komisie organizačne a administra-

tívne zabezpečuje činnosť komisie 

podľa pokynov predsedu komisie. 

3. Členovia komisie a tajomník komisie sú 

povinní zachovávať mlčanlivosť o sku-

točnostiach, o ktorých sa dozvedeli 

v súvislosti s rokovaním komisie. Tú-

to povinnosť majú aj po skončení člen-

stva a činnosti v komisii. 
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Článok 4 

Rokovanie komisie 

 

1. Predseda komisie zvoláva komisiu po-

dľa potreby, vedie rokovanie komisie, 

zodpovedá ministrovi za činnosť ko-

misie a predkladá mu odporučenia pri-

jaté komisiou. Tajomník komisie zasiela 

členom komisie a prizvaným osobám 

pozvánku e-mailom a pozvánku doručí 

aj písomne, najmenej tri dni pred ro-

kovaním komisie. Tajomník komisie 

zašle členom komisie podklady na ro-

kovanie komisie najmenej dva dni 

pred rokovaním komisie.  

2. Členstvo v komisii je nezastupiteľné, 

s výnimkou prípadu, že predsedu 

komisie počas jeho neprítomnosti za-

stupuje predsedom určený člen komisie.  

3. Komisia je uznášania schopná, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. Na prijatie záveru komisie je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov komisie. V prípade 

rovnosti hlasov členov komisie roz-

hoduje hlas predsedu komisie alebo čle-

na komisie, ktorého predseda komisie 

poveril zastupovaním. 

4. Predseda komisie môže na rokovanie 

komisie prizvať odborníkov z oblasti, 

ktorá je predmetom rokovania, alebo 

z inej oblasti podľa potreby a povahy 

prerokúvanej veci. 

5. Predseda komisie môže prizvať na ro-

kovanie komisie, alebo na príslušnú 

časť rokovania komisie zástupcu pod-

niku, fondu, likvidátora, zástupcu orga-

nizácie alebo zástupcu ministerstva, ak 

je prerokúvaná žiadosť súvisiaca s na-

kladaním s majetkom štátu v ich správe. 

6. Za správnosť a kompletnosť žiadostí 

predkladaných na rokovanie komisie 

zodpovedá vedúci zamestnanec prí-

slušného organizačného útvaru, ktorý 

podklady na rokovanie komisie pred-

kladá.  

7. Komisia rokuje o veci na základe kom-

pletného spisového materiálu a prijíma 

závery  komisie. O rokovaní komisie 

vyhotoví tajomník komisie záznam, 

ktorý podpisujú všetci členovia komisie. 

Predseda komisie predkladá záznam 

ministrovi na prijatie rozhodnutia. Mi-

nister potvrdí svoje rozhodnutie podpi-

som priamo v zázname z rokovania 

komisie.  

8. Dokumentáciu komisie vedie odbor or-

ganizačný ministerstva v súlade s re-

gistratúrnym poriadkom ministerstva.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Zrušuje sa štatút rezortnej majetkovej ko-

misie č. 1819/2016-250, uverejnený 

vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

ročník XLVIII, čiastka 22, obsah 54 z 10. 

novembra 2016.  

 

Článok 6 

Účinnosť 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

vo Vestníku ministerstva. 

 

             Gabriela Matečná, v. r. 

         ministerka 
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