Obecné zastupiteľstvo Obce Gerlachov v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje:

DODATOK č. 1

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s
majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Gerlachov

Článok V.
Dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Mení sa bod 3., 4.:
3. V prípade potvrdenia záujmu o prenájom nebytových priestorov, obecný úrad predloží v
súlade s čl. IX ods. 7 a 8 obecnému zastupiteľstvu materiál s prílohami na schválenie:
- žiadosť záujemcu,
- dôvodovú správu.
4. Po schválení predloženého materiálu spracuje obecný úrad nájomnú zmluvu v zmysle
platných právnych predpisov.
Článok VI.
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Mení sa bod 2.:
2. Krátkodobý prenájom nebytových priestorov uvedených v bode 1. sa uskutočňuje na
základe žiadosti záujemcov predloženej na obecnom úrade na dobu kratšiu ako 10 dní s tým
istým nájomcom.
Za bod 2. sa dopĺňa bod 3.:
3. Krátkodobý prenájom nebytových priestorov schvaľuje starosta obce.
Body 3. a 4. sa menia na body 4. a 5.

Článok IX.
Hospodárenie s majetkom obce
Mení sa bod 8. d), n):
8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
d) predaj hnuteľného majetku nad hodnotu 500,- €,
n) dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku,

Dopĺňa sa bod 8. p):
p) dotácie z rozpočtu obce v zmysle platného VZN.
Mení sa bod 9.:
9. Starosta obce rozhoduje v tých prípadoch keď nie je daná rozhodovacia právomoc
obecnému zastupiteľstvu.

Článok XIII.
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok
Mení sa bod 5.:
5. V jednotlivých prípadoch na základe odporúčania škodovej a/alebo likvidačnej komisie
rozhoduje:
- u nehnuteľného majetku obecné zastupiteľstvo
- u hnuteľného majetku v obstarávacej cene nad hodnotu 500,- €, obecné zastupiteľstvo,
- u hnuteľného majetku v obstarávacej cene do hodnoty 500,- € starosta s uvedením dôvodu.

Článok XVIII.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Gerlachov schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Gerlachove dňa 19.11.2015 uznesením č. 4/2015.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

