
Návrh 
Dodatku Č. 3 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti vydáva 
v súalde s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisova § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov tento Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 612011 

Čl. I 
Predmet dodatku 

1. V článku 3 sa text ods. 4 mení nasledovne: 
,,4. Poistenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta zabezpečuje a hradí zo svojho 

rozpočtu Mesto Zlaté Moravce. V prípade majetku zvereného do správy alebo prenajatého 
svojim rozpočtovým a príspevkovým organizáciám poistenie: 
a) zabezpečuje a hradí zo svojho rozpočtu Mesto Zlaté Moravce v prípade majetku 

zvereného do správy alebo prenajatého rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce 

b) zabezpečuje a hradí zo svojho rozpočtu Mesto Zlaté Moravce v prípade majetku 
zvereného do správy alebo prenajatého príspevkovým organizáciám mesta na 
zabezpečovanie činností v rámci hlavnej činnosti organizácie 

c) zabezpečuje a hradí zo svojich príjmov príspevková organizácia, ktorá má majetok 
mesta zverený do správy alebo má majetok mesta prenajatý na zabezpečovanie činností 
v rámci podnikateľskej činnosti organizácie" 

2. V článku 3 sa za ods. 4 .dopÍňa nový ods. 5. , ktorý znie: 
,,5. Poistenie hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta zabezpečuje a hradí zo svojho rozpočtu: 

a) Mesto Zlaté Moravce všetok hnuteľný majetok, ktoré eviduje v účtovníctve 
a v evidencii majetku okrem hnuteľného majetku, ktorý sú povinné zabezpečit' 
príspevkové a rozpočtové organizácie mesta podľa písm. b) a c) 

b) príspevkové organizácie mesta hnuteľný majetok, ktorý si obstarali z vlastných príjmov, 
ktorý majú zverený do správy alebo prenajatý od zriaďovateľa 

c) rozpočtové organizácie mesta hnuteľný majetok, ktorý si obstarali z vlastných príjmov, 
ktorý majú zverený do správy alebo prenajatý od zriaďovateľa" 

3. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č . 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené 
v znení neskorších dodatkov. 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto Dodatku č . 3 k VZN sa uznieslo Mestské zastupitel'stvo mesta Zlaté Moravce na 24. 
zasadnutí dňa 20. júna 2013 . 

2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnost' 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 

Ing. Peter Lednár, DSc. 
primátor mesta 


