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Žiadost o usmernenie k nakladaniu s majetkomverejnoprávnej inštitúcie. vyjadrenie

Listom dorucenýmMinisterstvufinancií Slovenskejrepublikydna 15. 11. 2011 ste požiadali
o usmerneniepri nakladanís majetkomverejnoprávnejinštitúciepodl'azákona C. 176/2004Z. z. o nakladaní
s majetkomverejnoprávnychinštitúciía o zmenezákonaNRSRC.259/1993Z. z. o Slovenskejlesníckejkomore
v znenízákonaC.464/2002Z. z. v znení neskoršíchpredpisov(dalej len "zákon")a k možnostizníženiakúpnej
cenynehnutel'ného
majetkuSociálnejpoistovni.

Podl'a§ 5 ods. 1 zákonaverejnoprávna
inštitúciamôžepredatneupotrebitel'nú
nehnutel'nú
vec na
základeobchodnej
verejnejsútažetomu,ktoponúknenajvyššiu
kúpnucenu.Najvyššiakúpnacenav obchodnej
verejnejsútažinesmiebyt nižšiaakoprimeraná
cena.Primeranou
cenounehnutel'nosti
podl'a§ 5 ods.5 zákona
je cenazistená podl'avyhláškyMinisterstva
spravodlivosti
C.492/2004Z. z. ostanovenívšeobecnej
hodnoty
majetkuv zneníneskorších
predpisov
(vyhláška
MSSRC.86/2002Z.z.ostanovení
všeobecnej
hodnotymajetku
bola zrušenázákonomC. 382/2004Z. z. oznalcoch,tlmocníkocha prekladatel'och
ao zmeneadoplnení
niektorých
zákonov).
Zákonneumožnuje,
abyverejnoprávna
inštitúciapreviedlanehnutel'ný
majetokdo vlastníctvainého
subjektuza cenunižšiu,nežje cenaprimeranápodl'a§ 5 ods.5 tohtozákona,a to ani v prípade,ak sa do
obchodnej
verejnejsútaženeprihlásil
žiadnyzáujemca
a tátoskoncilaneúspešne.
Všeobecnáhodnotamajetkupodl'avyhláškyC.382/2004Z. z. je výslednáobjektivizovaná
hodnota
majetku,ktoráje znaleckým
odhadomnajpravdepodobnejšej
cenymajetkuv danommiestea case,ktorúbymal
tentodosiahnutna trhu. Cenanehnutel'nosti
zistenáznaleckýmposudkomby malazohl'adnovat
nielenjej
technickýstav,ale aj vplyvtrhu,ekonomický
vplyva inéšpecifické
faktory.Podl'anášhonázoruzistenácena
nehnutel'ností,
ktoráje cenouprimeranou
podl'a§5 ods.5zákona,bymalazohl'adnit
ajskutocnost,
žeidenapr.
o menejlukratívnu
nehnutel'nost.
V prípadoch
viacerých
neúspešných
pokusovo predajkonkrétneho
majetkuvo
vlastníctveSociálnejpoistovnije pretopotrebnéanalyzovat,
ci hodnotamajetkustanovenáznalcomskutocne
vyjadrujejej reálnuhodnotu,ak nieje za tútocenupredajná.
Je všakotázne,ci jedinýmdôvodomnezáujmu
o nehnutel'nosti,
ktorésteponúkalinapredajv obchodnej
verejnejsútaži,bolanavrhovaná
kúpnacena.
Podl'a§ 8 zákonaje verejnoprávna
inštitúciaoprávnená
docasnenepotrebný
majetokprenechatdo
nájmualebovýpožicky.
V nájomnejzmluveje povinnádohodnúttakénájomné,za akésav tomcasea natom
miesteobvykleprenecháva
donájmunadohodnutý
úceltakáaleboporovnatel'ná
nehnutel'nost.
Ani pri prenechávani
majetkuverejnoprávnej
ínštitúcie
do nájmuzatzv.trhové,resp.obvyklénájomné
zákonneumožnuje
výnimky.Pri urcenítrhovejvýškynájomného
je potrebnévychádzatz nájomného,
za aké
prenajímajú
obdobnénehnutel'nosti
inésubjekty,napr.realitnékancelárie,
štátneorganizácie
aleboorganizácie
samosprávy,
z cenovýchmápmiest,v ktorýchsa nehnutel'nosti
nachádzajú,
prípadnedat vypracovatznalecký
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posudok.Trhovénájomnévyjadrujeaktuálnystavnatrhu nehnutel'ností
a maloby byt porovnatel'nés nájomným,
za ktorépodobnúnehnutel'nostna dohodnutýúcel prenajímajúv tom istomobdobíaj iné subjekty.

S pozdravom

JUDr.BranislavPokorný
riaditel'odborumajetkovoprávneho
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