
D o d a t o k  č. 8 

k internému predpisu mesta 
„Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ 

 

Interný predpis mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ účinný od  
16. júla 2014, v znení neskorších dodatkov sa dopĺňa nasledovne: 

1. V celom texte Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa opravuje číslo zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom číslo „25/2006“ sa nahrádza číslom „343/2015“. 
 

2. V § 4 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa dopĺňa nové písm. i) 
v nasledovnom znení: 
„schvaľuje podmienky pre vyhlásenie verejného obstarávania na základe Mestským 
zastupiteľstvom schváleného plánu vereného obstarávania a schváleného rozpočtu 
mesta a zároveň uzatvára zmluvné kontrakty, ktoré sú výsledkom procesu verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov.“ 

 
3. V § 8f Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa vypúšťa znenie ods. 2,3,4,5  

a nahrádza sa novými ods. 2,3,4 v nasledovnom znení: 
„(2) Oznámenie výsledku OVS zašle vyhlasovateľ uchádzačom OVS v termíne určenom 
v podmienkach súťaže. 
(3) Víťaz OVS je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní od doručenia 
oznámenia o výsledku OVS. 
(4) Ak víťaz OVS do termínu stanoveného v  § 8f ods. 3 týchto Zásad neuzatvorí kúpnu 
zmluvu, možno kúpnu zmluvu uzatvoriť s druhým uchádzačom OVS v poradí.“ 
 

4. V Prílohe č. 7 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa v ods. 9 v bode 9.1 za 
slová pred dvojbodkou: „Cenník za futbalový trávnik s umelou trávou“ vkladá 
nasledovné znenie: 
„alebo za futbalový štadión, s.č. 1727 na pozemku parc. CKN č. 3962“. 
 

5. V Prílohe č. 7 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa v ods. 9 za bod 9.2 
vkladajú nové body 9.3 a 9.4 v znení: 

 „9.3 Cenník za vedľajšie ihrisko na parc. CKN č. 3966: 
  a) dospelí kluby, bez osvetlenia v cene.............................80,00 EUR/zápas 90 min 
  b) dospelí kluby, s osvetlením v cene..............................110,00 EUR/zápas 90 min 

 c) neorganizované skupiny, deti a mládež, bez osvetlenia, v cene............................ 
  .......................................................................................30,00 EUR/zápas 90 min 

  d) neorganizované skupiny, deti a mládež, s osvetlením, v cene.............................. 
    .......................................................................................45,00 EUR/zápas 90 min 
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9.4 Cena krátkodobého nájmu za použitie šate a hygienických zariadení v cene............ 
...........................................................................................................5,- Eur/hodina“ 

 
6. V Prílohe č. 7 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa za ods. 9 vkladá nový 

odsek 10, ktorý znie: 
 „Futbalový štadión, Hospodárska 1, 927 05 Šaľa, za celý areál 
 a) dospelí kluby, bez osvetlenia v cene................................100,00 EUR/zápas 90 min 
 b) dospelí kluby, s osvetlením v cene..................................130,00 EUR/zápas 90 min 

c) neorganizované skupiny, deti a mládež, bez osvetlenia, v cene................................ 
............................................................................................40,00 EUR/zápas 90 min 

d) neorganizované skupiny, deti a mládež, s osvetlením, v cene................................... 
..........................................................................................55,00 EUR/zápas 90 min“ 

 
Pôvodné odseky 10, 11 a 12 sa prečíslujú na odseky 11, 12 a 13. 
 

7. V Prílohe č. 7 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa ruší znenie ods. 13.2  
a nahrádza sa týmto znením: 
„Výnosy z nájomného podľa ods. 7,  9 a 10 sú príjmom nájomcu, ktorý je povinný tieto 
finančné prostriedky použiť na opravu a údržbu prenajatého hnuteľného alebo 
nehnuteľného majetku. O prijatých príjmoch z prenájmu ako aj o ich použití je nájomca 
povinný k 30.6. a 31.12. bežného roka predložiť prenajímateľovi hodnoverné doklady 
(príjmové doklady, účtenky, faktúry)  na kontrolu a odsúhlasenie“. 
 

8. V Prílohe č. 7 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa dopĺňa nový ods. 
13.3 v nasledovnom znení: 
„V prípade, ak nájomca použije príjmy z prenájmu v rozpore s ustanovením ods. 13.2, 
je nájomca povinný finančné prostriedky vo výške takto použitých príjmov uhradiť na 
účet mesta Šaľa v lehote, ktorú mu písomne určí.“ 

 

9. V § 17 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa sa dopĺňa nový ods. 11 
v nasledovnom znení : 
„Dodatok č. 8 zo dňa 06. februára 2020 k internému predpisu mesta „Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2020.“ 
 

10. Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších 
dodatkov týmto dodatkom č. 8 nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti. 
 

 
 
 

Mgr. Jozef Belický  
primátor mesta      


