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V ZN  č . 6 / 201 6  
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kanianka číslo 1/2010 o hospodárení 

s majetkom obce Kanianka 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke v súlade s § 6 a § 11 ods. 4, písm. a) a g) zákona                     

č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade             

s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   

 

s c h v a ľ u j e  
 

toto VZN č. 6/2016 na základe ktorého sa vo VZN č. 1/2010  mení a dopĺňa: 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Práva a povinnosti pri hospodárení s majetkom obce 

§ 18 

(6) 

V odôvodnených prípadoch môže obec znížiť výšku nájomného. Takáto žiadosť je 

zaradená na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva po doručení žiadosti. 

Rozhodnutie o znížení nájomného, alebo o zamietnutí  žiadosti voči právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe - podnikateľovi musí byť zdôvodnené a zverejnené na úradnej tabuli 

obce ako aj na internetovej stránke obce na 15 pracovných dní po jeho podpísaní 

starostom obce. O tejto žiadosti rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a finančnou hotovosťou 

§ 28 

 

 

(5)  

a) Pokladničná hotovosť v pokladni obecného úradu nesmie prekročiť denný limit 2 500,- €, 

okrem obdobia splatnosti miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, kedy je 

povolený denný limit 7 000,- €.  

b) Zúčtovanie úhrad hotovostných platieb z pokladne obecného úradu sa uskutoční                 

po podpise starostu obce alebo povereného zamestnanca obecné úradu na pokladničnom 

doklade (príjmový, výdavkový) v kolónke „schválil“. Výnimku tvoria úhrady za 

pravidelné náklady súvisiace s prevádzkou obce a prevody hotovostných prostriedkov 

z pokladne obce (napr. nákupy PHM, spotrebného materiálu do dopravných prostriedkov, 

pranie prádla a obrusov, výbery hotovosti z pokladne a ich vklady na bankový účet), ktoré 

môže schvaľovať aj prednosta obecného úradu. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi 

§ 29 

 

      (4) Cenné papiere, kryté majetkom obce, môžu byt vydané len so súhlasom obecného  

           zastupiteľstva, rovnako o nakladaní s cennými papiermi rozhoduje obecné  

            zastupiteľstvo. 
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(5) Obec môže zakladať, alebo rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, 

prípadne vstúpiť do už založenej obchodnej spoločnosti a inej právnickej osoby - 

vložiť majetkový vklad do obchodnej a inej právnickej osoby (napr. vklad do 

základného imania, kúpa akcie, vklad členského podielu a pod.). 

(6) Založenie a zrušenie obchodnej spoločnosti a inej právnickej osoby, vstup obce do 

obchodnej spoločnosti a inej právnickej osoby a majetkovú účasť v nich schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce do 

štatutárnych a kontrolných orgánov týchto spoločností. 

(7) O vstupe obce do už založenej obchodnej spoločnosti a inej právnickej a o zástupcoch 

obce v štatutárnych a kontrolných orgánoch takejto spoločnosti rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

 

Ostatné náležitosti VZN č. 1/2010 , vrátane VZN č. 5/2012 ostávajú v platnosti. 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 16.3.2016 uznesením OZ obce Kanianka                

uznesením č. 163/2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia  na  úradnej tabuli obce 

Kanianka.  

                             

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

        Ing. Ivor Husár 

          starosta obce 
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Zvesené: 

 


