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Dôvodová správa

k  materiálu Doplnok č. 1 k  internej smernici č. 66, 

IS  –  66 Zásady hospodárenia s  majetkom mesta Prievidza

Najdôležitejším dôvodom na predloženie návrhu na zmenu internej smernice IS  –  66 Zásady 
hospodárenia  s majetkom  mesta  Prievidza  je  potreba  zosúladenia  internej  úpravy 
predmetnej oblasti  činnosti mesta s požiadavkami zákonnej právnej úpravy danej jednak 
našim  špeciálnym  zákonom  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších 
predpisov,  ako  aj všeobecnou  úpravou  danou  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného 
zákonníka,  pričom  ide  najmä  o oblasť  činnosti  orgánov  obchodných  spoločností  a ich 
kreovania.   Ďalším  dôvodom  na  predloženie  návrhu  je zjednodušenie  predkladacieho 
procesu do orgánov mesta a v neposlednom rade vzniknuté poznatky z aplikačnej praxe.     

Na základe uvedeného predkladáme návrhy uznesení:

Návrh uznesenia

Mestská rada 

I. berie na vedomie 
návrh   na  Doplnok  č.  1  k internej  smernici  č.  66,  IS  –  66  Zásady  hospodárenia  s 
majetkom mesta Prievidza

II. odporúča – neodporúča MsZ:
                  schváliť  Doplnok č. 1 k internej smernici č. 66, IS – 66 Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Prievidza

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie
návrh  na Doplnok č. 1 k internej smernici č. 66, IS – 66 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Prievidza

II.   schvaľuje – neschvaľuje

      Doplnok č. 1 k internej smernici č. 66, IS – 66 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza



Doplnok č. 1

k  internej smernici č. 66, IS  - Zásady hospodárenia s  majetkom mesta Prievidza

1. V  časti  3.5. Nájom  majetku  mesta  bod  3.5.1.  sa  za slovo „Mesto“ 
dopĺňajú slová  „a mestské organizácie“.

2. V  časti  3.5. Nájom  majetku  mesta  bod  3.5.2.  sa  za slovom „okrem“ 
vypúšťajú slová         „ nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a“.

3. V  časti  3.16.  Majetkový  vstup  mesta  do  obchodných  

spoločností  a  iných  právnických  osôb  bod  3.16.3.  znie:  „Pri 
založení obchodnej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo pri vstupe mesta 
do  už  založenej obchodnej spoločnosti a inej právnickej osoby, môže  mať 
mesto  zastúpenie  v ich  štatutárnych  a kontrolných  orgánoch,  pričom 
zástupcov mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.“

4. V  časti  3.16.  Majetkový  vstup  mesta  do  obchodných  

spoločností  a  iných  právnických  osôb  vypúšťa sa bod 3.16.4.      
 


