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Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona   SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov, § 13 Štatútu obce Kocurany,  zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov,  zákona  NR SR č.
431/2002 Z. z.  o účtovníctve v platnom znení určuje

z m e n y

   ZÁSADY  HOSPODÁRENIA  A  NAKLADANIA  S  MAJETKOM  OBCE  KOCURANY 

ktorými sa menia:

Článok  IX.
Správa majetku obce 

Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať v prospech rozvoja obce, jeho občanov, ochrany a 
tvorby životného prostredia. 
Obec môže svoj majetok najmä: 
1) zveriť do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadilo podľa osobitného  
    predpisu, 
2) vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu, 
3) založiť zo svojho majetku právnickú osobu podľa osobitného predpisu,
4) prenechať do výkonu správy na základe zmluvy o výkone správy s obchodnou spoločnosťou  
    alebo s inou právnickou osobou za účelom výkonu správy majetku obce (ďalej len „zmluva o 
    výkone správy“), 
5) používať na verejné účely, podnikateľskú činnosť a výkon samosprávy obce, 
6) dať do nájmu fyzickým a právnickým osobám, 
7) dať do výpožičky, ak bude využívaný na verejnoprospešné účely, 
8) prevádzať vlastníctvo v zmysle zákona a tohto VZN do vlastníctva fyzických alebo právnických 
    osôb, 
9) zveriť do bezodplatného užívania v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi a týmto VZN 

Článok  XIV.
Záverečné ustanovenie

dopĺňa sa bod 7) a 8):

7)  Týmito  zmenami  sa  menia  Zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  obce  Kocurany,
schválené  obecným zastupiteľstvom  dňa 16.12.2009 uznesením číslo 234/33/2009 písm. t).
8)  Tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany boli schválené uznesením
obecného  zastupiteľstva  číslo  …./10/2015  zo  dňa  21.10.2015  a  nadobúdajú  účinnosť  dňom
schválenia obecným zastupiteľstvom.

Ing. Vojtech Čičmanec
         starosta obce
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