Dátum: 28.11.2014
Číslo: Z51873-2014-OZZAP

Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu
Správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“), ktorú vykonávajú štátne
rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie (ďalej len „správca“) upravuje zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z.z. (ďalej len
„zákon“)
Správou majetku štátu
- sa v zmysle právnej úpravy rozumie súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu,
ktorý mu štát zveril do správy,
- zmenu rozsahu spravovaného majetku nie je možné realizovať zmenou zriaďovacej listiny,
- správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo
v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne
prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu,
- správca vedie o majetku štátu účtovníctvo.
Zriaďovateľom
- je na účely tohto zákona ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo), ktorý zriadil správcu alebo na
ktorého rozpočet je zapojený správca zriadený zákonom,
- na platnosť nakladania s majetkom štátu je potrebný jeho súhlas prípadne súhlas MF SR – v prípadoch
ustanovených týmto zákonom.
Centrálna evidencia majetku
- je verejne prístupná evidencia nehnuteľností – bytových a nebytových budov, ucelených častí budov
čiže bytov a nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve SR v správe všetkých správcov (štátnych
rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych fondov), resp. vo vlastníctve tretích osôb v ich
užívaní (nájom, výpožička),
- nezapisujú sa líniové stavby (cesty) a pozemky nimi zastavané,
- zo zákona ju zriadi (do 31.12.2015) a spravuje Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“ ),
- cieľom je zabezpečiť prehľad o skutočnom stave, množstve a štruktúre majetku vo vlastníctve SR,
- správca je povinný zaevidovať nehnuteľnosti vo svojej správe alebo užívaní do 31.12.2016, okrem
číselnej evidencie z KN aj druhovo (zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, bytové domy,
administratívne budovy, ...) a podľa spôsobu využívania (kód v KN napr. pozemok, na ktorom je
postavená nebytová budova označená súpisným číslom,...),
- údaje vrátane zmien vkladá správca do 30 dní po vzniku skutočností týkajúcich sa nehnuteľného
majetku.
Register ponúkaného majetku štátu
- je verejne prístupná evidencia prebytočného a dočasne prebytočného majetku,
- je informačný systém verejnej správy (www.ropk.sk na MF SR),
- obsahuje prebytočný majetok (nehnuteľný a vymedzený hnuteľný) ponúkaný na predaj v ponukovom
konaní, osobitnom ponukovom konaní alebo elektronickej aukcii alebo na prevod správy,
- obsahuje dočasne prebytočný nehnuteľný majetok ponúkaný do nájmu,
- záujemcovia uplatňujú cenové ponuky nie cez register, ale doručením správcovi,
- každý správca je povinný zverejniť odkaz na register na svojom webovom sídle (internetová stránka).
Výmena majetku
- z dôvodu účelnosti si správcovia môžu vzájomne vymeniť nehnuteľnosti aj hnuteľné veci vo svojej
správe,
- nadobúdaný majetok musí byť pre správcu vhodnejší a účelnejší a nesmie byť zaťažený,
- hodnota vymieňaných majetkov musí byť porovnateľná, nehnuteľnosť možno vymeniť len za
nehnuteľnosť,
- rozhodnutie o prebytočnosti sa nevydáva,
- správca nie je povinný ponúknuť majetok iným správcom na prevod správy (ponukové konanie),
vykonať OPK, elektronickú aukciu.
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Dočasne prebytočný majetok štátu
- prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním,
správca je povinný naložiť s ním bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou
v súlade so zákonom o správe majetku štátu,
- o dočasnej prebytočnosti majetku štátu pre jeho správcu rozhoduje štatutárny orgán správcu
rozhodnutím, ktoré musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie dočasne prebytočného
majetku a jeho identifikačné údaje (pri nehnuteľnostiach údaje uvedené v liste vlastníctva, pri
hnuteľných veciach údaje z účtovnej/inej osobitnej evidencie),
- rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti sa nevydáva v prípadoch vymenovaných v § 13 ods. 5 zákona, ale
majetok sa považuje za dočasne prebytočný,
- nehnuteľný majetok nie je potrebné ponúkať v dennej tlači, správca je však povinný ponúknuť ho
v registri, hnuteľný majetok nie je potrebné ponúknuť v registri,
- správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať:
1. do nájmu,
2. do výpožičky.
(Trvalo) Prebytočný majetok štátu
- neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo
v súvislosti s ním, správca je povinný naložiť s ním bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou
hospodárnosťou v súlade so zákonom o správe majetku štátu a osobitnými predpismi,
- o prebytočnosti rozhoduje štatutárny orgán správcu rozhodnutím, ktoré musí byť písomné a musí
obsahovať najmä označenie prebytočného majetku a jeho identifikačné údaje (pri nehnuteľnostiach
údaje uvedené v liste vlastníctva, pri hnuteľných veciach údaje z účtovnej/inej osobitnej evidencie).
Odňatie správy
- ak správca nenakladá s prebytočným majetkom v OPK/elektronickej aukcii, prípadne pri zmene správcu
alebo účelu využívania majetku vo verejnom záujme (ten však nie je zákonom definovaný), rozhodne
vláda SR na návrh MF SR o odňatí správy.
Vládny audit
- kontrolu dodržiavania ustanovení zákona a osobitných predpisov správcami pri správe majetku SR
vykonávajú MF SR a správy finančnej kontroly.
Osobné údaje
- zákon v § 14b oprávňuje správcu nakladať s osobnými údajmi fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté
týmto zákonom.
Ponukové konanie
- POZOR: Podľa znenia § 18m ods. 2 zákona až do 30.6.2015 sa ponukové konanie realizuje podľa § 8
zákona účinného do 30.11.2014. Po 1.7.2015 bude potrebné mať vypracovaný znalecký posudok na
ponúkaný majetok už v štádiu jeho ponúkania elektronicky teda podľa nového znenia § 8.
- Podľa § 8 ods. 1 zákona prebytočný majetok štátu je správca povinný ponúknuť na prevod správy
v registri ponúkaného majetku (ďalej len „register“) teda elektronicky, všetkým správcom, pričom:
- záujem môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci
predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má aj finančné krytie
na jeho prevádzku,
- z ponukovej povinnosti sú vyňaté prevody správy vymenované v § 8 ods. 3 zákona, napr. pri zámene
správy,
- ponukové konanie je možné (nie povinné) v prípadoch vymenovaných v § 8 ods. 4, napr. v prípade
výmeny majetku,
- pri stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, platí povinnosť predložiť ponuku najskôr na
Ministerstvo kultúry SR,
- v prípade viacerých záujemcov bude rozhodovať vláda SR (odporúčame upozorniť na túto skutočnosť
záujemcov), podľa znenia účinného do 30.11.2014 to bola dohoda záujemcov,
- zákon stanovuje 15-dňovú lehotu na zaslanie návrhu zmluvy o prevode správy a rovnakú lehotu na jej
akceptovanie,
- zmluva o prevode správy po 1.12.2014 bude uzatváraná podľa nového znenia § 8.
Osobitné ponukové konanie
- ak o ponúkaný majetok štátu neprejaví záujem žiadny z oslovených správcov, je správca povinný
vykonať OPK,
- nehnuteľnosti, ktorých primeraná cena presahuje 10 000 EUR (pred znížením), je správca povinný
ponúknuť len v elektronickej aukcii.
- POZOR: Podľa znenia § 18m ods. 1 zákona sa OPK začaté pred 1.12.2014 dokončí podľa § 8a znenia
zákona účinného do 30.11.2014.
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Priebeh a výsledky ponukového ako aj osobitného ponukového konania je správca povinný
v schvaľovacom procese riadne zdokladovať.
Správca môže s prebytočným nehnuteľným majetkom štátu nakladať niektorým z týchto spôsobov:
1. predaj (kúpna zmluva),
2. prevod správy (zmluva o prevode správy majetku štátu),
3. zámena správy s iným správcom majetku štátu (zmluva o zámene správy majetku štátu),
4. zámena (zámenná zmluva),
5. výpožička, ak správca začal vykonávať všetky úkony na prevod majetku (bude trvať do dňa prevodu
vlastníckeho práva, najdlhšie 5 rokov),
6. nájom, ak správca začal vykonávať všetky úkony na prevod majetku (bude trvať do dňa prevodu
vlastníckeho práva, najdlhšie 5 rokov).
V prípade prebytočného hnuteľného majetku, okrem vyššie uvedeného aj:
1. darovanie (darovacia zmluva),
2. predaj (kúpna zmluva) – vymedzený najmenej za primeranú cenu, bez ohľadu na počet ponúk na jeho
odpredaj,
3. neupotrebiteľný majetok – likvidácia alebo predaj ako druhotnej suroviny.
Osobitným ponukovým konaním (ďalej len „OPK“) sa sleduje vytvorenie čestného súťažného prostredia
a transparentné nakladanie s majetkom štátu. Ponuka začína zverejnením ponuky v registri a musí obsahovať
najmä identifikáciu majetku štátu s uvedením jeho charakteristiky, jeho primeranú cenu/zníženú primeranú cenu,
za ktorú sa na účely zákona považuje všeobecná hodnota majetku zistená podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
a lehotu na doručenie ponúk záujemcov (nie kratšiu ako 10 pracovných dní, pričom v tejto lehote musí byť
ponuka fyzicky doručená správcovi) a údaj o výške a spôsobe zloženia zábezpeky (ak ju správca požaduje, max.
10% primeranej ceny, resp. primeranej ceny zníženej podľa § 8 ods. 8, 9 a 11), ktorá sa zaráta pri úspešnom
záujemcovi do kúpnej ceny.
Neúspešným záujemcom musí byť zábezpeka vrátená do 90 dní od vyhodnotenia OPK.
Možnosť predaja formou OPK je možné využiť pri prevode vlastníctva s primeranou hodnotou nehnuteľnosti
nižšou ako 10 000 EUR.
Vyhodnotenie ponúknutých cien je potrebné uskutočniť v komisii, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán
správcu alebo ním poverená osoba. Správca nemá zákonnú povinnosť vyhodnotiť ponuky za účasti záujemcov,
čím nie je dotknuté právo záujemcu byť prítomný na zasadnutí komisie, ak o to požiada. Priebeh musí byť
zaznamenaný písomne, zápisnicu podpisujú členovia komisie.
Úspešný záujemca bude správcom vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy v primeranej lehote (15 kalendárnych
dní), v prípade ak nebude reagovať, odporúčame ho listom upozorniť na následky tzn. prepadnutie zábezpeky
a poskytnúť mu prípadne ďalšiu primeranú lehotu.
Novelizovaný § 8a umožňuje osloviť v poradí druhého záujemcu v poradí, ktorý splnil podmienky.
Zrušiť OPK je možné len ak si to správca vyhradil v podmienkach.
Pri rovnosti najvyšších cenových ponúk má správca povinnosť vyzvať písomne záujemcov na zvýšenie
cenových ponúk, ktoré je potrebné predložiť v stanovenej lehote písomne.
Zákon používa pojem spriaznená osoba, pričom sa bude používať definícia uvedená v z. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odporúčame dať podpísať záujemcom čestné vyhlásenie, že nie sú spriaznenou osobou s iným záujemcom a sú
si vedomí trestnoprávnych následkov nepravdivého vyhlásenia.
Správca môže uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva majetku štátu až po vyhodnotení ponúk záujemcov
o majetok štátu, ak najmenej jeden záujemca ponúkne primeranú cenu. O vyhodnotení ponúknutých cien
komisia vyhotovuje písomný zápis, ktorý je súčasťou dokumentácie súvisiacej s prevodom majetku štátu a musí
obsahovať minimálne: presné označenie správcu, zloženie komisie, identifikáciu predmetu ponuky, primeranú
cenu, ponuky záujemcov.
Postupným znižovaním primeranej ceny sa sleduje urýchlenie odpredaja:
1. kolo – primeraná cena
2. kolo - primeraná cena znížená o 10%
3. kolo – primeraná cena znížená o 30%
4. kolo – primeraná cena znížená o 60%
5. kolo – ponuka obci na uzavretie darovacej zmluvy
6. kolo – ponuka VÚC na uzavretie darovacej zmluvy
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7. kolo - stavbu, ktorú sa nepodarilo previesť podľa vyššie uvedeného postupu a stavbu v zlom technickom
stave (potvrdenie stavebného úradu) prípadne stavbu, ktorú nie je možné hospodárne opraviť, môže správca
previesť v OPK s primeranou cenou zníženou o 90% tzn. v 7. kole nemožno predať len samotný pozemok.
Ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, cena musí byť najmenej vo výške primeranej ceny
pozemku zníženej o 50%, toto platí v 2. až 7. kole.
Elektronická aukcia
je povinná v prípade nehnuteľnosti s primeranou cenou vyššou ako 10 000 EUR, v ostatných prípadoch je
možná,
- je opakujúci sa proces s využitím elektronického zariadenia na predkladanie cenových ponúk,
- primerane sa použijú ustanovenia upravujúce OPK.
Postup (§ 8aa) - 2 fázy:
1. Vyhlásenie elektronickej aukcie – ponuka správcu v registri (www.ropk.sk)
- lehota na doručovanie písomných cenových ponúk nesmie byť kratšia ako 20 pracovných dní od
zverejnenia / pri majetku do 10 000 EUR 10 pracovných dní, ide o procesné lehoty, je potrebné dodržať
ich,
- správca môže požadovať zábezpeku,
- ak sa prihlási a určené podmienky splní len 1 záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez
vykonania aukcie,
- je úspešné, ak aspoň 2 záujemcovia splnili určené podmienky, nasleduje 2. fáza (je povinná):
2. Elektronická aukcia
- nemôže trvať kratšie ako 1 hodinu,
- záujemcovia predkladajú cenové ponuky,
- východiskovou cenou je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny v rámci vyhlásenia,
- správca určí minimálnu sumu, o ktorú je možné zvyšovať ponuku (odporúča sa o stovky prípadne tisíce
EUR), stanoví aj aukčný čas (minimálne 5 minút).
Vyhodnotenie výsledkov vyhlásenia aukcie (1. etapa) v komisii, ktorej členov menuje/odvoláva štatutárny orgán
správcu resp. ním poverená osoba, nesmie obsahovať identifikačné údaje záujemcov a ich cenových ponúk,
z dôvodu ochrany záujemcov pred zasahovaním zo strany iných záujemcov.
Elektronická aukcia končí akceptovaním cenovej ponuky, ak bola predložená v lehote a za podmienok určených
vo vyhlásení.
Primerane sa použijú ustanovenia upravujúce OPK.
Bolo zrušené oprávnenie zriaďovateľov na vydávanie vykonávacích predpisov na úpravu dispozície správcov
s majetkom.
Nakladanie s nehnuteľným majetkom upravujú ust. § 8 a 8a zákona.
Zákonom je osobitne upravené aj nakladanie s hnuteľným majetkom v § 8f a subsidiárne, primerane sa použijú
postupy podľa § 8a.
Prebytočný hnuteľný majetok
- môže (ale nemusí) byť ponúknutý na prevod správy v ponukovom konaní,
- správca ho môže (no nemusí) ponúknuť v OPK alebo elektronickej aukcii,
- nakladanie je v dispozícii správcu, pri prevode vlastníctva je povinný postupovať transparentne,
hospodárne, efektívne,
- môže ho ponúknuť ako súbor vecí v celosti alebo jednotlivo po kusoch,
- správca ho môže darovať, predať, zameniť,
- odplatu je potrebné určiť vopred odhadom (nie je potrebný znalecký posudok), zákon ju neurčuje,
- odporúčame zverejniť informáciu o takomto majetku aspoň na webovom sídle správcu (spolu
s navrhovanou, orientačnou cenou, prípadne s možnosťou obhliadky a navrhnutia ceny a lehotou na
doručovanie ponúk) a následne zvolať komisiu na vyhodnotenie ponúk záujemcov,
- v prípade neúspechu prevodu ho správca vyhlási za neupotrebiteľný.
Prebytočný vymedzený hnuteľný majetok
- taxatívne vymenovaný v § 8f ods. 1 (napr. výpočtová technika používaná/nie staršia ako 2 roky, drahé
kovy, majetok nie starší ako 5 rokov s obstarávacou cenou vyššou ako 10 000 EUR),
- správca je povinný ponúknuť na prevod správy v registri (lehota na doručovanie ponúk je 10 dní),
- výnimkou je majetok, ktorý sa daruje, zámena správy nehnuteľnosti, výmena vlastníctva vymedzeného
hnuteľného majetku,
- nadobúdajúci správca musí preukázať, že ho nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu
činnosti,
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-

nadobúdajúci správca musí akceptovať požadovanú odplatu, majetok možno previesť najmenej za
primeranú cenu,
pri neúspešnosti ponukového konania sa ponúka v rámci osobitného ponukového konania alebo
elektronickej aukcie, a to aj opakovane do doby prevodu vlastníctva,
možno ho previesť len za primeranú cenu, tzn. cena sa v jednotlivých kolách OPK alebo vyhláseniach
elektronickej aukcie neznižuje a počet kôl je neobmedzený,
neponúka sa bezodplatne obci ani VÚC,
v prípade neúspechu OPK správca ho rozhodnutím vyhlási za neupotrebiteľný (§ 13b).
POZOR: OPK začaté pred 1.12.2014 sa dokončí podľa dovtedy platného znenia zákona (§ 18m ods. 1)

V prípadoch, kedy sa na platnosť zmluvy podľa zákona vyžaduje súhlas MF SR, správcovia predkladajú
dokumentáciu vrátane zmlúv svojmu zriaďovateľovi, MZ SR, ktoré ich po posúdení a kontrole dodržania
zákonného postupu a hospodárnosti nakladania s majetkom štátu predloží na MF SR.
Ak je potrebné vyhotoviť a predložiť znalecký posudok, vyžaduje sa originál alebo overená kópia, pričom
nesmie byť starší ako 2 roky.

A.

PREVOD SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU

Pod prevodom správy majetku štátu sa rozumie prevod majetku štátu uskutočňovaný správcami vo
verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére uvedenými v § 1 ods. 1 zákona.
Ponuka na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku sa zverejňuje v registri ponúkaného majetku
štátu. Ponuka je určená len správcom, ktorí môžu ponúkaný majetok nadobudnúť na základe zmluvy o prevode
správy, tzn. nie správcom, ktorí nespravujú nehnuteľný majetok štátu z dôvodu, že prešiel do správy centrálneho
správcu.
Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať: špecifikovaný predmet prevodu;
dohodnutú odplatu ak je prevod odplatný, deň prevodu (najskôr dňom zaplatenia dohodnutej odplaty); účel
využitia, keďže prevod správy musí byť v zmluve zdôvodnený, t.j. potrebné je deklarovať prebytočnosť majetku
štátu pre odovzdávajúceho a popísať účel, na ktorý bude slúžiť dotknutý majetok preberajúcemu a ďalšie
náležitosti určené § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa § 9 ods. 4 zákona je prevod správy majetku štátu
medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami vždy bezodplatný. Štátne rozpočtové a štátne príspevkové
organizácie môžu od správcov uvedených v § 1 ods. 1 zákona nadobudnúť do správy nehnuteľný majetok štátu
najviac za cenu primeranú (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov) tzn. môže byť odplatný alebo bezodplatný. Toto ustanovenie
však bezodplatnosť prevodu správy medzi štátnymi rozpočtovými a štátnymi príspevkovými organizáciami
nevylučuje.
1. Prevod správy nehnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas MF SR v prípadoch
vymenovaných v § 9 ods. 2 zákona, inak zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými
stranami.
Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR sú pri
prevode správy nehnuteľných vecí štátu povinní k žiadosti o udelenie súhlasu doložiť:
písomnú zmluvu o prevode správy nehnuteľných vecí štátu obsahujúcu náležitosti uvedené v bode A.
v potrebnom počte vyhotovení, t.j. okrem počtu zmlúv potrebných pre kataster nehnuteľností a zmluvné
strany je potrebné predložiť jedno vyhotovenie zmluvy pre MF SR (ponecháva si pre archívne účely),
podpísanú obidvomi zmluvnými stranami,
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu správcu majetku štátu o prebytočnosti nehnuteľných vecí štátu,
list vlastníctva,
znalecký posudok v prípade odplatného prevodu správy,
doklady o vykonanej ponuke v registri.
2. Prevod správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy sa nevyžaduje súhlas zriaďovateľa. Výška odplaty nie je zákonom stanovená, rozhodujúca
bude dohoda zmluvných strán. K prevodu správy dôjde najskôr dňom úhrady odplaty. Zmluva nadobudne
platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Zámena správy majetku štátu
Podľa § 9 ods. 3 zákona správcovia môžu zmluvou o zámene správy majetku štátu vzájomne vymeniť majetok
štátu vo svojej správe. Dohodnutá odplata medzi štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
a štátnymi fondmi nesmie byť vyššia ako rozdiel primeraných cien predmetu zámeny.
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Pri štátnych rozpočtových organizáciách je zámena správy vždy bezodplatná.
Dňom zámeny správy môže byť najskôr deň zaplatenia rozdielu primeraných cien.
Na platnosť zmluvy o zámene správy nehnuteľných vecí štátu, ktorou sa vzájomne vymieňajú nehnuteľné veci
štátu sa vyžaduje súhlas MF SR len v prípadoch stanovených v § 9 ods. 2 zákona. K žiadosti o udelenie súhlasu
sú správcovia povinní doložiť:
písomnú zmluvu o zámene správy nehnuteľných vecí štátu v potrebnom počte vyhotovení,
(jedno vyhotovenie zmluvy si ponecháva MF SR pre archívne účely) podpísanú obidvomi
zmluvnými stranami,
listy vlastníctva,
na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa nevyžaduje súhlas MZ SR.

B.

PREVOD VLASTNÍCTVA MAJETKU ŠTÁTU

Prevod vlastníctva majetku štátu sa uskutočňuje zmluvami podľa osobitných predpisov, ktorými sú pre účely
zákona a tohto usmernenia:
- kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,
- darovacia zmluva podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka,
- zámenná zmluva podľa § 611 Občianskeho zákonníka.
Podľa § 8 ods. 8 zákona vláda SR je oprávnená rozhodnúť o zastavení predaja nehnuteľného majetku štátu až do
momentu platnosti kúpnej zmluvy. Tiež rozhodne o spôsobe naloženia s týmto majetkom.
Zriadenie záložného práva na majetok štátu (§ 13a ods. 4 zákona):
zákon už umožňuje zriadiť záložné právo na prevádzanej nehnuteľnosti v záujme zabezpečenia úhrady
kúpnej ceny kupujúcim, pričom ho možno zriadiť najskôr dňom platnosti kúpnej zmluvy.
1. KÚPNA ZMLUVA
a) Kúpna zmluva - prevod vlastníctva nehnuteľných vecí štátu

Prevod vlastníctva nehnuteľných vecí štátu musí byť vždy odplatný, a to najmenej za primeranú cenu
podľa § 8a ods. 3 zákona, resp. primeranú cenu zníženú podľa § 8a ods. 8, 9, 11.

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľnosti štátu, sa vyžaduje súhlas MF SR. Súhlas
nie je potrebný a zmluva nadobudne platnosť podpísaním zmluvy oboma zmluvnými stranami v prípade,
ak sa prevádza nehnuteľnosť s primeranou cenou do 1 000 EUR (nemôže ísť o umelé delenie pozemku),
MF SR vydá na základe žiadosti správcu potvrdenie na účely katastrálneho konania. V prípade predaja
novovytvoreného pozemku je potrebný súhlas MF SR bez ohľadu na výšku primeranej ceny.

Správcovia sú povinní pred uskutočnením prevodu vlastníctva nehnuteľných vecí štátu požiadať MZ SR
o predbežný súhlas s prevodom. K žiadosti o predbežný súhlas, ktorá musí obsahovať presnú
identifikáciu prebytočných nehnuteľných vecí štátu, sú správcovia povinní doložiť:
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu o prebytočnosti nehnuteľných vecí štátu,
list vlastníctva,
kópiu z pozemkovej mapy,
geometrický plán, v prípade ak predmetom prevodu je časť nehnuteľnosti a táto skutočnosť nie je
zapísaná v katastri nehnuteľností.

Po uskutočnení ponukového konania a osobitného ponukového konania a uzatvorení kúpnej zmluvy
o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí štátu, žiadosť o udelenie súhlasu k prevodu sú správcovia
povinní predložiť MZ SR, ktoré ju po jej preskúmaní predloží na schválenie MF SR. K žiadosti
o udelenie súhlasu s prevodom vlastníctva nehnuteľných vecí štátu sú správcovia povinní doložiť:
doklad preukazujúci právnu subjektivitu kupujúceho,
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu správcu o prebytočnosti nehnuteľných vecí štátu v súlade s § 3
ods. 3 zákona,
aktuálny list vlastníctva preukazujúci vlastnícke právo Slovenskej republiky a správu príslušného
správcu,
geometrický plán, resp. kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením objektu, ktorý je predmetom prevodu,
poukaz na účel ďalšieho využitia,
primeranú cenu,
znalecký posudok, ktorým je predmet prevodu ocenený podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,
doklady preukazujúce priebeh a výsledky ponukového konania - § 8 (ponukové konanie) a § 8a (osobitné
ponukové konanie) zákona, vrátane jeho vyhodnotenia,
doklady preukazujúce opodstatnenosť aplikácie § 8 ods. 4, 8e v spojení s § 11 ods. 3 zákona:
poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo výstavba verejnoprospešných stavieb - zákon
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1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
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neupravuje výšku kúpnej ceny, necháva to na dohodu zmluvných strán, nesmie však ísť o zastretý právny
úkon, napr. vo výške 1 EURO by bolo obchádzaním zákona a v skutočnosti by išlo o darovanie,
výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov za kupujúceho (aktuálny – nie starší ako
3 mesiace) alebo doklad preukazujúci oprávnenie na činnosť, na výkon ktorej má prevádzaná
nehnuteľnosť ďalej slúžiť; živnostenský list; oprávnenie; povolenie vydané podľa osobitnej právnej
úpravy; v prípade neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby rozhodnutie
o registrácii; ďalšie doklady preukazujúce právnu subjektivitu,
ak fyzická osoba (aj podnikajúca na základe živnostenského listu) mieni nadobudnúť majetok štátu do
výlučného vlastníctva, je správca povinný predložiť notársku zápisnicu o zúžení zákonom určeného
rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov o predmet úkonu (§ 143 a Občianskeho zákonníka),
resp. rozhodnutie súdu, ktorým bolo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušené (§148a
Občianskeho zákonníka) prípadne doklad o tom, že manželia si jeho vznik vyhradili ku dňu zániku
manželstva (§ 143a Občianskeho zákonníka),
kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí štátu vyhotovenú v potrebnom počte rovnopisov
(jeden písomný rovnopis si ponecháva MF SR pre archívne účely), musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
Označenie zmluvných strán. Na strane predávajúceho vždy uvádzať ako vlastníka Slovenskú republiku
a presné označenie správcu (v správe:........, jeho názov a sídlo, číslo zakladateľskej listiny, vrátane
identifikačného čísla organizácie, bankového spojenia a čísla účtu v tvare IBAN) a štatutárneho orgánu
oprávneného v mene organizácie konať. Na strane kupujúceho ak ide o fyzickú osobu, uviesť meno,
priezvisko (u žien aj rodné), dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodinný stav. Ak predmet kúpnej
zmluvy nadobúda fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia (do výlučného
vlastníctva) je potrebné jej údaje uviesť v súlade so živnostenským oprávnením. Ak predmet prevodu má
nadobudnúť fyzická osoba (týka sa to aj fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského
oprávnenia) v čase trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kúpnu zmluvu uzatvárajú obaja
manželia. Uvedené neplatí iba v prípade predloženia notárskej zápisnice o zúžení zákonom určeného
rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) o predmet právneho úkonu (§ 143a
Občianskeho zákonníka), resp. rozhodnutia súdu o zrušení BSM (§ 148a Občianskeho zákonníka) alebo
ak si manželia vyhradili vznik BSM ku dňu zániku manželstva (§ 143a Občianskeho zákonníka). Na
strane kupujúceho ak ide o právnickú osobu sa uvádza obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
právna forma právnickej osoby, IČO, meno, bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN a funkcia
štatutárneho orgánu. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov
uvedú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu (§ 3a Obchodného zákonníka).
Označenie právneho úkonu musí korešpondovať s platnou právnou úpravou, t.j. ide o kúpnu zmluvu
uzavretú podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov.
Predmet kúpnej zmluvy musí byť presne označený v súlade s príslušnými právnymi listinami
preukazujúcimi vlastnícke právo štátu, správu príslušného správcu majetku štátu – uvedením čísla listu
vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností zapísaná, okresu, obce, katastrálneho
územia, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, parcelné číslo pozemku s uvedením jeho druhu a výmery,
súpisné číslo stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba situovaná, v prípade že je evidovaná
bez súpisného čísla, názov stavby tak ako je zapísaná na liste vlastníctva. Vzhľadom na to, že u mnohých
prevodov majetku štátu predmet prevodu tvoria aj rôzne vonkajšie úpravy, studne, trvalé porasty,
vedľajšie stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, je potrebné v kúpnej zmluve uvádzať
odkaz na znalecký posudok, v ktorom je predmet prevodu popísaný a ocenený, a to s uvedením čísla
znaleckého posudku, dátumu jeho vyhotovenia, ako aj uvedením ceny zistenej znaleckým posudkom,
mena a priezviska znalca s jeho adresou. Uvedené platí aj v prípade, že predmet prevodu bol ocenený aj
odborným posudkom o všeobecnej trhovej cene nehnuteľnosti.
Dohodu o účele – v zmluve musí byť presne uvedené, na aký účel bude predmet prevodu nadobúdateľovi
slúžiť. V prípade nepodnikateľského účelu je potrebné tento účel v zmluve presne konkretizovať.
Kúpnu cenu, ktorou je cena zistená podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Dohodou o dobe splatnosti kúpnej ceny.
Povinnosť nadobúdateľa zaplatiť dohodnutú cenu pred podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností, pričom návrh na vklad do katastra nehnuteľností je oprávnený podať len správca majetku
štátu a to až po zaplatení kúpnej ceny.
Povinnosť správcu odstúpiť od zmluvy v prípade nezaplatenia dohodnutej ceny najneskôr v posledný deň
dohodnutej doby splatnosti.

Strana 7 z 12

Ako samostatný článok kúpnej zmluvy uvádzať, že zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu
MF SR (okrem prípadov v § 11 ods. 4 zákona) a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.
10) V prípade prevodu vlastníctva nehnuteľných vecí štátu, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, je
potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva kultúry SR.
11) V podpisovej časti je potrebné uvádzať dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy, meno, priezvisko, funkciu
štatutárneho orgánu správcu a opatriť ju odtlačkom úradnej pečiatky, uvedené platí aj v prípade, že
nadobúdateľom je právnická osoba (v súlade s výpisom z príslušného registra).
9)

b) Kúpna zmluva - prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť vždy odplatný (§ 11 ods. 6).

Platnosť nadobudne zmluva už dňom jej uzatvorenia, pokiaľ nejde o vymedzený majetok.

Ak správcovia prevádzajú vymedzený hnuteľný majetok, na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas
MZ SR. K žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom vlastníctva hnuteľných vecí štátu sú správcovia
povinní doložiť:
kúpnu zmluvu v príslušnom počte vyhotovení (jedno vyhotovenie si ponecháva MZ SR pre archívne
účely), podpísanú obidvomi zmluvnými stranami,
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu o prebytočnosti hnuteľných vecí štátu,
znalecký posudok,
doklady preukazujúce vykonanie ponukového konania,
doklady preukazujúce vykonanie osobitného ponukového konania vrátane jeho vyhodnotenia.
2. DAROVACIA ZMLUVA

Správcovia môžu so súhlasom MZ SR darovať vymedzené aj nevymedzené hnuteľné veci štátu na účely
a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 7 zákona o správe majetku štátu.

K žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom vlastníctva hnuteľných veci štátu sú správcovia povinní
doložiť:
darovaciu zmluvu v potrebnom počte vyhotovení (jedno vyhotovenie si ponecháva MZ SR pre archívne
účely), podpísanú obidvomi zmluvnými stranami pri podpise zmluvy je potrebné uvádzať meno
a priezvisko podpisujúceho, jeho funkciu, za každú zmluvnú stranu a pripojiť odtlačok pečiatky oboch
zmluvných strán, dátum; zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu MZ SR a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; zmluva musí obsahovať zoznam
darovaných hnuteľných vecí štátu s uvedením roka ich obstarania a pri HIM obstarávaciu a zostatkovú
cenu a pri DHM obstarávaciu cenu,
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu o prebytočnosti hnuteľných vecí štátu,
žiadosť o darovanie zo strany záujemcu,
zriaďovaciu listinu, štatút, stanovy alebo iné doklady obdarovaného preukazujúce vykonávanie
relevantnej činnosti najmenej 1 rok.
Darovanie - bezodplatný prevod nehnuteľnosti obci / vyššiemu územnému celku § 8a ods. 10 a § 11 ods. 4
zákona
- na platnosť zmluvy sa vyžaduje súhlas MF SR, okrem prípadov taxatívne vymenovaných v § 11 ods. 4
zákona.
3. ZÁMENNÁ ZMLUVA

Správcovia môžu uzavrieť zámennú zmluvu, ktorou nadobudnú do svojej správy veci (hnuteľný aj
nehnuteľný majetok), ktoré im budú slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo
v súvislostí s ním, pričom zámennou zmluvou môžu zameniť prebytočný majetok štátu i majetok štátu,
ktorý nie je pre nich prebytočný. Rozhodnutie o prebytočnosti sa nevydáva. Majetok sa neponúka.
Zámena nemá byť samoúčelná, t.j. účelom zámeny nie je vyhovieť subjektu, ktorý o zámenu požiadal.
Partnerom zámeny môže byť iný správca, štát, obec, VÚC i súkromná spoločnosť či osoba. Správca musí
sledovať predovšetkým záujmy a potreby štátu a vybrať taký spôsob nakladania s majetkom štátu, ktorý
preň bude najúčelnejší a najhospodárnejší. Účel zámeny musí byť zdôvodnený v zmluve. Nehnuteľný
majetok možno vymeniť len za nehnuteľný, správca nesmie nadobudnúť nehnuteľnosť zaťaženú
záložným právom (výnimkou je zákonné záložné právo podľa osobitného predpisu). Hodnota
nadobúdaného a vymieňaného majetku musí byť porovnateľná, rozdiel ich primeraných cien má byť
minimálny (prípustná je odchýlka 10%), aby nedochádzalo ku skrytému predaju, a teda obchádzaniu
zákona.

Pred uzatvorením zámennej zmluvy na nehnuteľné vecí štátu musí správca skúmať a pri predložení
zmluvy na schválenie preukázať vlastníctvo k zamieňaným nehnuteľnostiam, rovnako skutočnosť, že na
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výmenou prijímaných nehnuteľnostiach neviazne záložné právo, a tiež právnu subjektivitu druhej
zmluvnej strany. Na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dávajú nehnuteľné veci štátu, sa
vyžaduje súhlas MF SR. K žiadosti o udelenie súhlasu s výmenou nehnuteľných vecí štátu sú správcovia
povinní doložiť:
zmluvu v potrebnom počte vyhotovení (1 vyhotovenie pre MF SR na archívne účely), podpísanú
obidvomi zmluvnými stranami, pri podpise zmluvy je potrebné uvádzať meno a priezvisko
podpisujúceho, jeho funkciu, za každú zmluvnú stranu, dátum a pripojiť odtlačok pečiatky oboch
zmluvných strán,
zmluva musí obsahovať: presné označenie predmetu zmluvy a výšky ceny; účelu zámeny; dohodu
o splatnosti rozdielu ceny (najmä v prípade, že cena majetku, ktorý štát výmenou dáva štátu je vyššia ako
cena majetku, ktorý správca výmenou prijíma), pričom táto lehota nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa
nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy vrátane povinnosti zaplatiť rozdiel v cene zamieňaných
nehnuteľností pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, pričom návrh na vklad do katastra
je oprávnený podať len správca; ustanovenie o povinnosti správcu odstúpiť od zmluvy v prípade
nezaplatenia dohodnutej ceny najneskôr v posledný deň dohodnutej doby splatnosti. Označenie
zmluvných strán v zámennej zmluve musí byť vykonané spôsobom, ktorý vylučuje možnosť ich zámeny.
U fyzických osôb sa okrem mena a priezviska (u žien aj rodné priezvisko) uvádza dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu. U právnických osôb názov organizácie, sídlo a jej IČO, meno a funkcia
štatutárneho zástupcu, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a údaje z registra (§ 3a Obchodného
zákonníka) pričom je potrebné ako prílohu k spisovému materiálu priložiť výpis z obchodného registra
(aktuálny).
list vlastníctva,
geometrický plán alebo kópia z katastrálnej mapy,
znalecký posudok,
ak ide o výmenu nehnuteľných vecí štátu s fyzickou osobou a táto žije v manželskom zväzku, uzatvárajú
zámennú zmluvu obaja manželia, s výnimkou, keď nehnuteľnosti ňou prevádzané sú jej výlučným
vlastníctvom alebo keď takáto fyzická osoba preukáže zúženie zákonom určeného rozsahu BSM
o predmet právneho úkonu notárskou zápisnicou (§ 143a Občianskeho zákonníka), resp. rozhodnutím
súdu, ktorým bolo BSM zrušené (148a Občianskeho zákonníka) prípadne ak si manželia vyhradili vznik
BSM ku dňu zániku manželstva (§ 143a Občianskeho zákonníka).
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas MZ SR, ak správcovia v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti výmenou prevádzajú vlastníctvo vymedzených hnuteľných vecí. K žiadosti o udelenie
súhlasu k zámennej zmluve sú správcovia povinní doložiť:
zámennú zmluvu v príslušnom počte vyhotovení (jedno vyhotovenie si ponecháva MZ SR pre archívne
účely), podpísanú obidvomi zmluvnými stranami, pri podpise zmluvy je potrebné uvádzať meno
a priezvisko podpisujúceho, jeho funkciu, za každú zmluvnú stranu a pripojiť odtlačok pečiatky oboch
zmluvných strán.

C. NÁJOM MAJETKU ŠTÁTU








Správcovia môžu dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do nájmu nájomcovi len za nájomné
platené v peňažných prostriedkoch.
Na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas MF SR. Na platnosť každého dodatku
sa vyžaduje súhlas MF SR.
Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí sa vo vybraných nižšie uvedených prípadoch v bode b)
vyžaduje súhlas MZ SR. Na platnosť každého dodatku sa vyžaduje súhlas MZ SR.
Ak bola zmluva uzavretá na dobu kratšiu ako 5 rokov, nemožno dobu nájmu predĺžiť dodatkom, rovnako
v prípade rozšírenia ponuky o ďalší predmet nájmu.
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ust. § 94 ods. 5,
nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v území s 3., 4. alebo 5. stupňom ochrany možno prenechať do
nájmu len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva životného prostredia SR. Nájomnú zmluvu možno
uzavrieť najviac na 10 rokov.
a) Nájom nehnuteľných vecí štátu
Správca je povinný zverejniť ponuku (§ 18m ods. 4 a 5):
1. do 30.6.2015 v dennej tlači (celoslovenskej; upozornenie - Avízo nevychádza denne!)
2. od 1.7.2015 v registri
a dohodnúť trhové nájomné, tzn. za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti, pričom nájomnú zmluvu môžu uzatvoriť len
s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Správcovia nie sú povinní vykonať ponuku v tlači
a môžu dohodnúť nižšie nájomné, ak nájomcami sú subjekty uvedené v § 13 ods. 6 zákona.
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Trhové nájomné je v inzeráte uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov, čo treba uviesť,
rovnako, že ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od
ponuky odstúpiť.
K žiadosti o udelenie súhlasu správca doloží:
nájomnú zmluvu v príslušnom počte vyhotovení (jedno vyhotovenie si ponecháva MF SR pre archívne
účely), podpísanú obidvomi zmluvnými stranami,
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu o dočasnej prebytočnosti,
súhlas prípadného spoločného správcu (správcov) prenajímaného majetku štátu s uzavretím nájomnej
zmluvy,
identifikácia nájomcu - podnikateľa (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, resp. iný
identifikačný výpis),
list vlastníctva,
kópiu katastrálnej mapy s vyznačením príslušného objektu, ktorý je predmetom nájomnej zmluvy,
doklady preukazujúce stanovenie výšky trhového nájomného, ktorú je správca povinný zistiť vlastnou
činnosťou (cenová mapa, všeobecne záväzné nariadenie mesta/obce, ponuky realitných kancelárií,
nájomné dohodnuté u rovnakých/porovnateľných nehnuteľností v správe iného správcu ...),
doklady stanovujúce výpočet výšky prevádzkových nákladov a služieb (výpočtový list, cenová
kalkulácia, ....).
Nájomná zmluva musí obsahovať tieto nevyhnutné náležitosti:
Označenie vlastníka a prenajímateľa: Slovenská republika, v správe (názov, sídlo, IČO, meno
a priezvisko štatutárneho orgánu oprávneného konať, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.
Označenie nájomcu, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého bude nájomné poukazované;
ak je nájomcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu, v tvare,
v akom sú zapísané v príslušnom registri, označenie registra a číslo zápisu (§ 3a Obchodného zákonníka,
živnostenský register), meno a priezvisko štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene organizácie,
IČO, DIČ; ak je nájomcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý
pobyt.
Predmet nájmu – pri (časti) nehnuteľnosti podľa označenia vo výpise z listu vlastníctva, pri budovách
a stavbách s uvedením súpisného čísla a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba situovaná, pri
prenájme pozemku aj parcelné číslo pozemku, kultúru a výmeru, označenie (polohopisné určenie) časti
nehnuteľnosti (napr. kancelária č. 301 na III. poschodí o výmere 20 m2) a pripojiť k zmluve ako prílohu
mapku alebo nákres s vyznačením predmetu nájmu.
Účel nájmu – konkretizovať účel, na ktorý bude nájomca majetok štátu užívať a zároveň uviesť, či ide
o podnikateľský alebo nepodnikateľský nájom, zákon nepripúšťa v cene nájmu zohľadniť zhodnotenie
a udržiavanie predmetu nájmu.
Výška a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia – pri nájme nehnuteľných vecí je potrebné uvádzať
výšku nájomného za 1 m2 / rok prenájmu. Na nájom sa nevzťahuje DPH. Odporúčame v zmluve
neuvádzať cenu nájomného ˶ s DPH, bez DPH, vrátane DPH" a podobne. Výnimku tvorí: nájom
v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby), nájom priestorov a miest na parkovanie vozidiel, nájom
trvalo inštalovaných zariadení a strojov, nájom bezpečnostných schránok. Osobitne od nájomného sa
uvedú iné platby nájomcu – predpokladané prevádzkové náklady, napr. platby za služby, za teplo, vodné
a stočné a pod. Musí byť taktiež dohodnutá sankcia za omeškanie s platbami vo výške podľa § 3
nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
v platnom znení. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a nie
„pohyblivé nájomné“, správca si vyhradí právo zvýšiť nájomné v prípade zmien trhového nájomného
počas trvania platnosti zmluvy, rovnako právo zvýšiť iné platby spojené s užívaním predmetu nájmu ak
dôjde k nárastu ich cien.
Práva a povinnosti zmluvných strán – tieto musia byť uvedené v súlade so znením ustanovenia § 13
zákona. V každej nájomnej zmluve (to platí i pri nájme hnuteľných vecí štátu) je potrebné výslovne
uviesť tieto práva a povinnosti zmluvných strán: „Nájomca môže vec užívať len v rozsahu určenom
nájomnou zmluvou. Nájomca nie je oprávnený prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky. Ak nájomca prenechá majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky je takáto zmluva
neplatná.“ Ak je predmetom nájmu pozemok vo vlastníctve štátu, v texte zmluvy je nutné uviesť text:
„Nájomca nie je oprávnený zriadiť stavbu na pozemku, ktorý je predmetom nájmu“. Nájomca nemá
prednostné právo na kúpu predmetu nájmu. Správca nemôže dohodnúť zmluvnú pokutu v neprospech
štátu ako vlastníka.
Doba trvania nájmu a spôsob jeho ukončenia – nájom môže byť dojednaný na maximálne 5 rokov, je
potrebné uviesť výpovednú lehotu a začiatok jej plynutia – pri prenájme nebytových priestorov podľa
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, pri
prenájme ostatných nehnuteľných vecí štátu (platí aj pri prenájme hnuteľných vecí štátu) podľa
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Občianskeho zákonníka. Nepoužije sa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka o automatickom predĺžení
nájmu.
Dočasne prebytočnú stavbu/pozemok možno prenechať do nájmu aj opakovane.
Začiatok nájmu (účinnosť zmluvy) musí nasledovať až po dni jej platnosti – nie je možné udeliť
dodatočný súhlas s nájomnou zmluvou, podľa ktorej už nájomca predmet nájmu užíva a na platnosť
ktorej sa vyžaduje súhlas MF SR.
V spoločných a záverečných ustanoveniach uviesť okrem iného: zmluva nadobúda platnosť udelením
súhlasu MF SR a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluva je vyhotovená v príslušnom počte rovnopisov, z ktorých jeden je určený pre MF SR pre archívne
účely.
Pri podpise zmluvy je potrebné uvádzať dátum, meno a priezvisko podpisujúceho, jeho funkciu, za každú
zmluvnú stranu a pripojiť odtlačok pečiatky oboch zmluvných strán.
Pokiaľ je majetok štátu v spoločnej správe dvoch alebo viacerých správcov, musí byť pripojený buď
predchádzajúci súhlas druhého (resp. ďalších) správcu (správcov) alebo na strane prenajímateľa uvádzať
aj druhého (resp. ďalších) správcu (správcov).
Pri celej nehnuteľnosti správca už nie je povinný previesť ju z vlastníctva SR (ponukové konanie, OPK,
zámena).
Prenájom nehnuteľnosti možno podmieniť splnením určitých podmienok len v prípade:
1. majetku v 3. až 5. stupni ochrany § 94 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov),
2. zachovania účelu užívania (§ 13 ods. 2 zákona),
3. zachovania stavebného určenia stavby/nebytového priestoru (§ 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov).
Nájom na účely zriadenia stavby (§ 13a zákona):
nie je potrebné ponukové konanie v dennej tlači/registri ani súhlas MF SR/zriaďovateľa, s výnimkou
zriadenia a prevádzkovania reklamnej stavby (predtým reklamné zariadenie), kedy sa postup správcu riadi
znením § 13 zákona vrátane súhlasu,
inžinierske stavby: pri ich zhotovení je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu, prevádzkovať ich možno len
na základe zákonného/zmluvného vecného bremena (§ 13a ods. 3 zákona), napr. anténa na streche
nebytového priestoru bude inžinierskou stavbou na základe potvrdenia stavebného úradu, že ide o takúto
stavbu a jej prevádzka bude upravená zmluvou o zriadení vecného bremena.
b) Nájom hnuteľných vecí štátu
proces výberu nájomcu nie je upravený v zákone,
dočasne prebytočný hnuteľný majetok možno prenajať nájomnou zmluvou uzavretou najviac na 5 rokov
len za nájomné v peniazoch, pričom nájomné nemožno započítať s nákladmi za opravu alebo zhodnotenie
veci,
na platnosť zmluvy o nájme vymedzeného hnuteľného majetku sa vyžaduje súhlas MZ SR.
K žiadosti o udelenie súhlasu je potrebné doložiť:
nájomnú zmluvu v príslušnom počte vyhotovení (jedno vyhotovenie si ponecháva MZ SR pre archívne
účely), podpísanú obidvomi zmluvnými stranami; je potrebné uvádzať dátum, za každú zmluvnú stranu
meno a priezvisko podpisujúceho, jeho funkciu a pripojiť odtlačok pečiatky; nájomná zmluva musí
primerane obsahovať náležitosti uvedené pri nájomnej zmluve na prenájom nehnuteľných vecí štátu,
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu o dočasnej prebytočnosti hnuteľných vecí.

D. VÝPOŽIČKA MAJETKU ŠTÁTU






Správcovia môžu prenechať dočasne prebytočný majetok štátu do výpožičky podľa § 13 ods. 8 zákona.
Výpožička je bezodplatný právny vzťah. Zmluva o výpožičke musí špecifikovať najmä predmet
výpožičky (nebytový priestor, miestnosť o výmere,..), predpokladaná výška prevádzkových nákladov,
účel, výpovednú lehotu, ďalšie náležitosti podľa § 13 ods. 8 a 10 zákona a § 659 a nasl. Občianskeho
zákonníka. Vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu predmetu výpožičky. Správca nie je
oprávnený dohodnúť zmluvnú pokutu v neprospech štátu. Vypožičiavateľ je povinný hradiť prevádzkové
náklady spojené s užívaním poskytnutých vecí. Zmluva môže byť uzatvorená najviac na 5 rokov.
Dočasne prebytočnú stavbu/pozemok možno prenechať do výpožičky aj opakovane.
Prebytočnú nehnuteľnosť možno prenechať do výpožičky, ak správca začal vykonávať úkony na jej
prevod, zákon stanovuje, že výpožička bude trvať do dňa prevodu nehnuteľnosti.
V prípade celej nehnuteľnosti správca už nie je povinný previesť ju z vlastníctva SR (ponukové konanie,
OPK, zámena).
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Hnuteľné veci môžu byť vypožičané aj iným subjektom ako správcom, jediným obmedzením je
dodržanie zásady hospodárnosti a účelnosti.
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas MF SR, ak vypožičiavateľmi sú
správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona. V ostatných prípadoch sa vyžaduje súhlas MZ SR
(§ 13 ods. 7 písm. a), d), e), f)).
Na platnosť zmluvy o výpožičke vymedzených hnuteľných vecí sa vyžaduje súhlas MZ SR.
K žiadosti o udelenie súhlasu sú správcovia povinní doložiť:
zmluvu o výpožičke v príslušnom počte vyhotovení (jedno vyhotovenie si ponecháva MF SR/MZ SR na
archívne účely), podpísanú obidvomi zmluvnými stranami; je potrebné uvádzať dátum, za každú zmluvnú
stranu meno a priezvisko podpisujúceho, jeho funkciu a pripojiť odtlačok pečiatky,
písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu o dočasnej prebytočnosti (ne)hnuteľných vecí štátu,
list vlastníctva,
žiadosť o výpožičku zo strany záujemcu.

E. NEUPOTREBITEĽNÉ VECI ŠTÁTU










O neupotrebiteľnosti majetku štátu (hnuteľných vecí a stavieb, nie však pozemkov) pre správcu a o jeho
likvidácií rozhoduje štatutárny orgán správcu majetku štátu alebo ním poverená osoba na základe návrhu
komisie.
Členov komisie menuje a odvoláva štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.
Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie
neupotrebiteľného majetku štátu a jeho identifikačné údaje (podľa listu vlastníctva, inventárne číslo,
výrobné číslo, rok výroby, rok nadobudnutia, nadobúdacia a zostatková cena, technický stav,...), dôvody
vyradenia, navrhnutý spôsob likvidácie.
Správca zabezpečí likvidáciu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento postup sa nevzťahuje na kultúrne pamiatky, historické knižničné dokumenty/fondy, zbierkové
predmety.
Ak môže byť tento majetok využitý ako druhotná surovina, je potrebné ponúknuť ho fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá sa zaoberá výkupom druhotných surovín (doloží písomným potvrdením).
Pri nehnuteľnostiach vychádza správca z rozhodnutia stavebného úradu o odstránení stavby a spôsobe jej
odstránenia (§ 88 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v platnom znení).
K rozhodnutiu o neupotrebiteľnosti je správca povinný dodatočne pripojiť doklad o spôsobe likvidácie
neupotrebiteľného majetku štátu.

F. KONCESIA
Koncesný majetok je definovaný novým spôsobom, podstatné je, že riziko vyplývajúce z práva na využívanie
stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej
miere koncesionár.
Pri využívaní inštitútu koncesie je potrebné dodržiavať postup stanovený zákonom, nevyužívať koncesiu na
obchádzanie prvej a druhej časti zákona.
G. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zrušuje sa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu správy
majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu, číslo M/4976/2003 zo dňa 31.07.2003 v znení Dodatku č. 1, číslo
0478-1/2003-OPP zo dňa 13.11.2003, Dodatku č. 2, číslo 11969-1/2004-OPP zo dňa 14.5.2004, Dodatku č. 3,
číslo 06281/2/2005-SP zo dňa 28.1.2005 a Dodatku č. 4, číslo 28036-2/2005-SP zo dňa 3.11.2005.
2. Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2014.

Viliam Čislák
minister
Vypracovala: Ing. Jana Kováčová, riaditeľka OZZAP
Zodpovedný: Ing. Martin Senčák, vedúci služobného úradu
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