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S M E R N I CA
è. 3680/2008-250

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup
pri nakladaní s majetkom tátu v správe tátnych podnikov
a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii tátnych podnikov

Èl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto smernica upravuje postup pri predkladaní iadostí na odsúhlasenie prevodov majetku
tátu v správe tátnych podnikov a tátnych podnikov v likvidácii (ïalej len podnik) v zakladate¾skej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodár-

stva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a Slovenského pozemkového fondu (ïalej len fond) a postup ministerstva pri zabezpeèovaní procesu likvidácie pod¾a osobitného predpisu.1) iadosti prerokováva Majetková komisia
1)

Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích
predpisov.
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(ïalej len komisia ), ktorej rokovací poriadok
tvorí prílohu tejto smernice. Záver komisie je iba
odporúèaním, nie je pre ministra záväzný.
(2) Úèelom smernice je zabezpeèi jednotný
postup pri
a) predkladaní iadostí pod¾a § 45 ods. 1 a 4
zákona è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon o prevode majetku tátu)a predkladaní iadostí
podniku o udelenie súhlasu ministerstva pod¾a
§ 45a ods. 1 a 2 zákona o prevode majetku
tátu,
b) predkladaní návrhov na odsúhlasenie postupu
likvidátora pri speòaovaní majetku tátu
pod¾a § 47b ods.1 a 5 zákona o prevode majetku tátu iným spôsobom ako na verejnej
drabe,
c) ukonèení procesu likvidácie podnikov.
Èl. 2
Veobecné pojmy
(1) Podniky hospodária s vecami a majetkovými právami zverenými im pri zaloení, ïalej
s vecami a majetkovými právami nadobudnutými
v priebehu podnikania. Veci, s ktorými hospodária, sú majetkom tátu. Podniky majú právo majetok tátu dra, uíva ho a naklada s ním v súlade s osobitným predpisom1). Iný spôsob nakladania s majetkom tátu v správe podnikov
upravuje zákon o prevode majetku tátu.
(2) Z h¾adiska obsahu ustanovení § 45 a § 45a
zákona o prevode majetku tátu sa pod nakladaním s majetkom v správe podniku rozumie
a) prevod nehnute¾ného majetku a investícií,
b) prevod hmotného investièného majetku a zásob,
c) prevod nehmotného investièného majetku,
d) nakladanie s majetkovými úèasami na podnikaní iných právnických osôb,
e) zaloenie obchodnej spoloènosti,
f) vklad do obchodnej spoloènosti.

spôsobom môe likvidátor postupova len so súhlasom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky udeleným po predchádzajúcom prerokovaní so zakladate¾om. Postup likvidátora upravuje
osobitný predpis2).
(4) Pri speòaovaní majetku podniku v likvidácii
spôsobom uvedeným v odseku 3 môe likvidátor
so súhlasom fondu speòai aj majetok v jeho
správe3).
(5) Fond môe po¾nohospodárske nehnute¾nosti vo vlastníctve tátu, ktoré spravuje pod¾a
osobitného predpisu4) a o ktoré neprejavili záujem
oprávnené osoby, preda v obchodnej verejnej
súai s predchádzajúcim písomným súhlasom
ministerstva, ktoré urèí jej podmienky.
(6) Správy o stave majetku podniku v likvidácii
a závereèné správy o priebehu likvidácie pod¾a
osobitného predpisu5) prerokuje komisia.
Èl. 3
Predkladanie iadostí pod¾a § 45a zákona
o prevode majetku tátu
(1) Písomná iados o vydanie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode
vlastníctva majetku tátu v správe podniku a fondu
sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach
a elektronicky na e-mailovú adresu tajomníka komisie.
(2) iados pod¾a odseku 1 musí obsahova
najmä tieto údaje a doklady
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) oznaèenie podniku alebo fondu a jeho organizaènej zloky (odtepný závod podniku alebo
regionálny odbor fondu), ktorá s majetkom
tátu hospodári,
2)
3)

4)

(3) Pri likvidácii podnikov speòaí likvidátor
majetok predajom vecí na verejnej drabe. Iným
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5)

§ 15a a 15f zákona è. 111/1990 Zb.
§ 15f zákona è. 111/1990 Zb.
§ 47b zákona è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov.
§ 15 zákona è. 111/1990 Zb.

c) vymedzenie majetku tátu navrhnutého na
prevod alebo vklad a jeho identifikaèné údaje
pri
1. nehnute¾nom majetku:
- stavby a pozemky: katastrálne územie;
èíslo LV; názov stavby s uvedením súpisného èísla stavby a èísla parcely, na ktorej je umiestnená; pozemky s uvedením
parcelného èísla, druhu a výmery; prípadne vymedzenie prísluenstva, ak je
predmetom prevodu,
- stavby alebo závlahové potrubie s prísluenstvom, ktoré nie sú zapísané na LV:
vymedzenie majetku navrhnutého na prevod; katastrálne územie; parcelné èísla
pozemkov, ktorými potrubie prechádza,
2. hnute¾nom majetku:
- stroje a zariadenia: názov; rok výroby
alebo nadobudnutia, typ,
- iný majetok: údaje a popis pod¾a povahy
majetku, typ,
d) zostatkovú hodnotu majetku tátu navrhnutého
na prevod a jeho veobecnú hodnotu urèenú
znaleckým posudkom pod¾a osobitného predpis6 ), osobitne za stavby, osobitne za pozemky,
e) údaje o nadobúdate¾ovi majetku tátu; fyzická
osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, stav; právnická osoba: obchodné
meno, sídlo, IÈO, DIÈ, údaj o zápise v obchodnom registri alebo obdobnom registri, tatutárny orgán; fyzická osoba  podnikate¾: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt,
obchodné meno, IÈO, údaj o zápise v ivnostenskom registri,
f) spôsob predaja majetku tátu: priamy predaj,
priamy predaj na základe zákonného predkupného práva, draba alebo obchodná verejná
súa,
g) kúpnu cenu a spôsob jej urèenia.
(3) Priamy predaj sa vykonáva pri
a) predaji stavby vrátane pozemku pre nájomcu,
ktorý nárok priameho predaja preukáe trvalým
pobytom k stavbe. Ak sa uvedené nehnute¾nosti predávajú bez pozemku, je potrebné
6)

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku.

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

v iadosti uvies informáciu, kto je vlastníkom
pozemku pod stavbou a pri¾ahlého pozemku.
(Pri priamom predaji stavieb ich nájomcom
bude do udelených predchádzajúcich súhlasov
ministerstva zapracovaná podmienka s výhradou predkupného práva pod¾a § 602 ods.1
Obèianskeho zákonníka v prospech predávajúceho, ktoré bude trva dva roky odo dòa
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností.),
usporiadaní vlastníckych práv k pozemku pre
vlastníka na òom sa nachádzajúcej stavby
(doloi LV),
usporiadaní vlastníckych práv k stavbe pre
vlastníka zastavaného pozemku (doloi LV),
usporiadaní spoluvlastníckych pomerov k nehnute¾nosti (doloi LV),
predaji hmotného investièného majetku pouívaného pri práci v lesnom hospodárstve, ktorý
je v nájme a iného drobného hnute¾ného majetku v správe podnikov, ktorý je v nájme,
predaji pri¾ahlých pozemkov v správe podnikov záujemcom, ktorí vlastnia pozemky susediace s pri¾ahlými pozemkami, ak tieto nie
je moné vyui ako ïalí stavebný pozemok
alebo na podnikate¾ské úèely, alebo k nim iní
záujemcovia nemajú prístup,
predaji pozemkov zastavaných rekreaènými
chatami a objektmi vo vlastníctve záujemcov o
kúpu v chatových osadách a mimo chatových
osád postavených v súlade s platnými právnymi
predpismi,
usporiadaní vlastníckych práv k pozemkom,
ktoré sú v nájme s právom pod¾a § 58 ods. 2
zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorích predpisov (ïalej len zákon), majú
stavebné povolenie pod¾a § 66 a nasl. zákona
alebo ohlásenie stavebnému úradu pod¾a § 57
zákona,
predaji stavieb, pozemkov zastavaných stavbami a pri¾ahlých pozemkov nájomcom po¾nohospodárskych a lesných pozemkov prenajímaných ako súèas súboru vecí za úèelom ich
obhospodarovania a na úèely zabezpeèenia
praktickej výuèby uèòov, tudentov alebo na
úèely zabezpeèenia vedeckovýskumnej èinnosti
pre potreby uèòovských, stredných po¾no-
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hospodárskych a lesníckych kôl a univerzít.
(Pri priamom predaji stavieb a pozemkov ich
nájomcom bude zapracovaná do udelených
predchádzajúcich súhlasov ministerstva podmienka s výhradou predkupného práva pod¾a
§ 602 ods. l Obèianskeho zákonníka v prospech predávajúceho, ktoré bude trva pä rokov odo dòa povolenia vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnute¾ností.),
j) predaji nehnute¾ného majetku do 5 mil. Sk zostatkovej hodnoty pod¾a § 45a zákona o prevode majetku tátu  stavieb a pozemkov zastavaných stavbami a pri¾ahlých pozemkov nájomcom po¾nohospodárskych nehnute¾ností
v správe fondu, ak sa fond zaviazal, e
nájomcovi umoní obvyklým úradným
postupom pod¾a § 45a zákona o prevode majetku tátu odkúpi prenajaté nehnute¾nosti,
k) predaji stavieb funkène súvisiacich s hlavnou
stavbou (jednoduchá stavba, drobná stavba),
ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe),
l) predaji bytov, prípadne s nimi súvisiacich stavieb alebo iného majetku za dohodnutú kúpnu
cenu obci, v obvode ktorej sa takýto majetok
nachádza. (V iadosti bude odôvodnená kúpna
cena, prílohou iadosti bude nájomná zmluva.),
m) predaji závlahového potrubia alebo jeho èasti
vlastníkom pozemkov, na ktorých sa potrubie
nachádza, ak sú pozemky urèené na zastavanie.
Podnik zodpovedá za to, e predávané závlahové potrubia prechádzajú iba tými parcelami, ktoré sú v iadosti uvedené. (Prílohou iadosti bude kópia pozemkovej mapy, v ktorej
bude zakreslená trasa predávaného závlahového potrubia. Predaj èasti závlahového potrubia musí by najmenej v úseku medzi dvomi
hydrantmi.),
n) predaji stavieb, v ktorých nájomca preinvestoval finanèné prostriedky so súhlasom prenajímate¾a.(Preinvestovaná suma musí by vypecifikovaná v znaleckom posudku.),
o) predaji strojov a zariadení, ktoré sú v nájme,
p) predaji aných koní, ktoré sú v nájme.
(4) Prílohami iadosti sú
a) vyhlásenie tatutárneho orgánu o prebytoènosti
majetku pre ïaliu èinnos podniku,
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b) vyhlásenie tatutárneho orgánu o vylúèení moných retituèných nárokov k predmetu prevodu,
c) pecifikácia hmotného majetku, v ktorej sú
údaje uvedené samostatne za kadú stavbu
alebo pozemok, stroj alebo zariadenie,
d) list vlastníctva alebo výpis z pozemkovokninej
vloky, identifikácia pozemkovokniného stavu
a snímka pozemkovej mapy alebo geometrický
plán,
e) ocenenie prevádzaného majetku tátu vykonané
oprávneným znalcom v súlade s platnými cenovými predpismi,
f) identifikaèné údaje záujemcu o kúpu; fyzická
osoba: kópia obèianskeho preukazu; právnická
osoba: výpis z obchodného registra (nie starí
ako tri mesiace); fyzická osoba  podnikate¾:
ivnostenské oprávnenie alebo iné obdobné
oprávnenie na podnikanie (nie starie ako tri
mesiace),
g) platná nájomná zmluva a jej dodatky,
h) vyhlásenie záujemcu o kúpu, e súhlasí s pouitím svojich osobných údajov v súlade s osobitným prepisom7) v konaní o prevode majetku,
i) pri kultúrnych pamiatkach vyjadrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu8),
j) súhlas záujemcu s navrhnutou kúpnou cenou
alebo prehlásenie tatutárneho zástupcu iadate¾a, e záujemca ani na základe opakovanej
výzvy tento súhlas nepredloil.
(5) Prevod majetku formou obchodnej verejnej
súae
a) podnik a fond predkladajú iadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy na predaj majetku tátu formou obchodnej
verejnej súae v súlade s § 281 a 288 zákona
è. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na
ministerstvo a po jej zrealizovaní (§ 45a ods.
1 zákona o prevode majetku tátu),
b) podnik a fond ako vyhlasovate¾ súae sú povinní vyhradi si zásadnú podmienku obchodnej
7)

8)

Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov.
§ 23 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorích predpisov.

verejnej súae, e kúpna zmluva s víazom obchodnej verejnej súae bude uzatvorená a po
udelení predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku tátu ministerstvom,
c) v druhom a treom kole obchodnej verejnej
súae sa cena za pozemky stanovená v prvom
kole nebude zniova a najmenia východisková cena za iné predávané nehnute¾nosti
a hnute¾né veci nebude niia ako zostatková
úètovná hodnota a niia ako veobecná hodnota vyèíslená v znaleckom posudku. Kúpna
cena musí by uhradená jednou splátkou,
d) ak prevádzaný majetok tátu, ktorým je stavba
alebo hnute¾ná vec, nebolo moné preda
v troch kolách opakovanej obchodnej verejnej
súae, môe ministerstvo na základe odporúèania komisie udeli súhlas na predaj tohto majetku za najvyiu cenu ponúknutú vo tvrtom
kole,
e) podnik a fond zverejnia ponuku predávaného
majetku a spôsob výberu najvhodnejieho návrhu v inzeráte publikovanom minimálne v jednom denníku s celoslovenskou pôsobnosou,
na vlastnej internetovej stránke, formou oznamu
na vývesnej tabuli prísluného odtepného závodu podniku, resp. regionálneho odboru fondu. V prípade hnute¾ného majetku obsah podmienok a spôsob výberu najvhodnejieho návrhu zverejnia podnik a fond formou oznamu
na vývesnej tabuli prísluného odtepného závodu, resp. regionálneho odboru fondu a na
vlastnej internetovej stránke.
(6) Pri iadosti o udelenie súhlasu na vklad do
obchodnej spoloènosti alebo odplatný prevod majetkového podielu, alebo akcií predloí iadate¾
údaje a prílohy pod¾a odsekov 2 a 4 v rozsahu
primeranom povahe veci; pri finanènom vklade
výku vkladu a údaje o obchodnej spoloènosti
(spoloèenská zmluva, výpis z obchodného registra,
výka podielu v spoloènosti a pod.); pri prevode
akcií (nominálnu hodnotu, trhové ocenenie, prípadne stanovisko obchodníka s cennými papiermi
a pod.).
(7) Pri iadosti o udelenie súhlasu na odplatný
prevod zásob, drobného hmotného investièného

majetku, strojov, zariadení, motorových vozidiel
a hmotného investièného majetku sa prílohy predkladajú pod¾a odseku 4 primerane pod¾a povahy
veci.
(8) Písomné iadosti predkladané pod¾a odseku 1 na ministerstvo predkladajú na rokovanie
komisie zamestnanci odboru organizaèného ministerstva.
(9) K iadostiam podnikov LESY Slovenskej
republiky, tátny podnik a Lesopo¾nohospodársky
majetok Uliè, tátny podnik sa písomne vyjadruje
generálny riadite¾ sekcie lesníckej ministerstva.
(10) K iadostiam ostatných podnikov sa vyjadruje generálny riadite¾ príslunej sekcie, ktorá
ich metodicky usmeròuje a riadi v súlade s platným
organizaèným poriadkom ministerstva.
(11) Za správnos a úplnos údajov uvádzaných v iadosti a jej prílohách zodpovedá tatutárny orgán predkladate¾a iadosti.
Èl. 4
Predkladanie iadostí pod¾a § 47b zákona
o prevode majetku tátu
(1) Písomné iadosti pod¾a § 47b zákona
o prevode majetku tátu predkladá likvidátor podniku v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva na
odbor organizaèný ministerstva.
(2) K iadosti pod¾a § 47b zákona o prevode
majetku tátu likvidátor priloí
a) list vlastníctva, ak ide o nehnute¾nos, nie starí
ako tri mesiace pred podaním iadosti na ministerstvo, alebo pecifikáciu majetku, ak ide
o hnute¾nú vec,
b) doklady preukazujúce výkon a priebeh neúspenej verejnej draby,
c) vyhlásenie likvidátora, e na predávaný majetok
nebol uplatnený retituèný nárok,
d) vyhlásenie likvidátora o tom, e mu nie sú známe okolnosti zakladajúce povinnos poda návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo skutoènosti
potvrdzujúce podanie takého návrhu verite¾om
likvidovaného podniku,
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e) znalecký posudok; pri predaji iných hnute¾ných
vecí návrh kúpnej ceny, ktorý musí by v súlade
s platnými cenovými predpismi,
f) identifikaèné údaje záujemcu o kúpu,
g) súhlas fondu pri predaji majetku, ktorý je v jeho
správe.
(3) Ak likvidátor podniku hospodáriaceho na
pôde predáva stavby a nimi zastavané pozemky
v správe fondu, ktoré nespeòail ani v opakovanej
verejnej drabe, môe tieto preda v obchodnej
verejnej súai. Podmienky obchodnej verejnej
súae urèí ministerstvo po prerokovaní iadosti
likvidátora v komisii.
(4) Písomnú iados na obchodnú verejnú súa
predloí likvidátor odboru organizaènému spolu s
a) dokladmi preukazujúcimi výkon a priebeh verejnej draby,
b) listom vlastníctva nie starím ako tri mesiace
pred podaním iadosti na ministerstvo,
c) vyjadrením k vecným bremenám a iným archám,
d) znaleckým posudkom,
e) identifikaènými údajmi záujemcu o kúpu,
f) návrhom podmienok a kritérií obchodnej verejnej súae dohodnutých s fondom.
Èl. 5
Kontrola iadostí na ministerstve
(1) Úplnos iadosti a jej príloh kontroluje odbor organizaèný ministerstva. Ak je iados neúplná alebo neobsahuje vetky prílohy, odbor organizaèný ministerstva vyzve iadate¾a na jej doplnenie alebo ju vráti na prepracovanie.
(2) Na rokovanie komisie predkladá zamestnanec odboru organizaèného ministerstva iba iadosti, ktoré sú spracované v súlade s touto smernicou a príslunými právnymi predpismi, prípadne
ïalími usmerneniami vydanými zakladate¾om.
(3) Komisia pri prerokovávaní iadostí postupuje v súlade s rokovacím poriadkom. V odôvodnených prípadoch môe predseda komisie povoli
predrokovanie neúplných iadostí alebo iada
o doplnenie ïalích údajov a podkladov.

6

(4) Po prerokovaní predloených iadostí v komisii, tajomník komisie spracuje záznam, ktorý obsahuje záver a odporúèanie ïalieho postupu ku
kadej prerokovanej iadosti.
Èl. 6
Postup pri predkladaní návrhov
na zruenie podniku v likvidácii
(1) Návrhy na zruenie podniku v likvidácii
v Obchodnom registri a závereènú správu likvidátora pod¾a osobitného predpisu9) predkladá na rokovanie komisie zamestnanec odboru organizaèného ministerstva, prípadne likvidátor.
(2) Ak ide o návrh zruenia podniku v likvidácii,
ktorý hospodári na pôde, predkladá zamestnanec
odboru organizaèného ministerstva, prípadne likvidátor, aj stanovisko fondu.
Èl. 7
Prechodné ustanovenie
iadosti o udelenie súhlasu ministerstva na uzavretie zmlúv o prevode vlastníctva majetku tátu
doruèené ministerstvu do nadobudnutia úèinnosti
tejto smernice sa posudzujú pod¾a doterajích
predpisov.
Èl. 8
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa smernica è. 1534/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
ktorou sa upravujú podmienky udelenia súhlasu
na prevod vlastníctva majetku tátu v správe tátnych
podnikov a Slovenského pozemkového fondu.
Èl. 9
Úèinnos
Táto smernica nadobúda úèinnos 1.októbra
2008.
9)

Zákon è. 111/1990 Zb.

Stanislav Becík, v. r.
minister

Príloha k smernici è. 3680/2008-250

ROKOVACÍ PORIADOK
MAJETKOVEJ KOMISIE
Majetková komisia (ïalej len komisia) je
osobitným poradným orgánom ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len minister). Rokovací poriadok komisie urèuje pravidlá posudzovania iadostí o udelenie súhlasu ministerstvom na uzatvorenie zmlúv o prevode vlastníctva majetku tátu v správe tátnych podnikov
v zakladate¾skej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) a Slovenského pozemkového fondu (ïalej len fond), vkladu majetku tátu do majetku iných právnických osôb a iadostí likvidátorov na udelenie súhlasu na predaj majetku tátu iným spôsobom ako na verejnej drabe.
Èl. 1
Veobecné ustanovenia
1. Komisiu ustanovuje minister ako svoj osobitný
poradný orgán na prípravu návrhu udelenia/neudelenia súhlasu ministerstva vydaného pod¾a
osobitných predpisov.1) Komisia sa riadi smernicou è. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa
upravuje postup pri nakladaní s majetkom tátu
v správe tátnych podnikov a Slovenského
pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii tátnych podnikov (ïalej len smernica).
2. Záver z rokovania komisie je odporúèaním pre
udelenie/neudelenie súhlasu ministerstvom vo
veci prevodu vlastníctva majetku tátu pod¾a
smernice.
1)

Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 92/1991 Zb. podmienkach prevodu majetku tátu
na iné osoby v znení neskorích predpisov.

Èl. 2
Zloenie komisie
1. Komisia je deväèlenná a skladá sa z predsedu, podpredsedu a ïalích siedmich èlenov,
ktorých vymenúva a odvoláva minister. Predsedom komisie je vedúci sluobného úradu ministerstva.
2. Komisia má tajomníka, ktorý nie je èlenom
komisie. Tajomník komisie je zamestnancom
ministerstva z odboru organizaèného a vymenúva ho predseda komisie. Tajomník komisie
zabezpeèuje èinnos komisie pod¾a pokynov
riadite¾a odboru organizaèného a predsedu
komisie.
3. Èlenstvo v komisii je nezastupite¾né.
4. Èlenovia a tajomník komisie sú povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s rokovaním komisie. Túto povinnos majú aj po skonèení
èlenstva a èinnosti v komisii.
Èl. 3
Úlohy komisie
1. Komisia pri prijímaní záverov k návrhu na udelenie/neudelenie súhlasu ministerstvom na prevod vlastníctva majetku tátu v správe podniku,
podniku v likvidácii v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva a fondu posudzuje návrhy na
prevod majetku tátu v rozsahu smernice.
2. Komisia v rozsahu úloh pod¾a odseku 1 posudzuje aj návrh aktualizácie smernice, ktorou
sa riadi, koncepèných materiálov predkladaných na rokovanie porady vedenia ministerstva a informatívnych správ predkladaných na
rokovanie vlády Slovenskej republiky vo veci
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prevodov vlastníctva majetku tátu na iné osoby.
Pod¾a pokynov ministra alebo vedúceho sluobného úradu ministerstva prerokúva aj správy
likvidátorov tátnych podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva a ïalie materiály
týkajúce sa stavu a procesu likvidácie podnikov
v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva.

4.
5.

Èl. 4
Rokovanie komisie
1. Predseda komisie zvoláva komisiu pod¾a potreby, vedie rokovanie komisie, zodpovedá ministrovi za èinnos komisie a predkladá mu
odporuèenia prijaté komisiou. Tajomník komisie zasiela èlenom komisie a prizvaným osobám
pozvánku e-mailom alebo pozvánku doruèí
osobne, najmenej tri dni pred rokovaním komisie. Tajomník komisie zale èlenom komisie
e-mailom podklady na rokovanie komisie najmenej dva dni pred rokovaním komisie.
2. Predsedu komisie poèas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie alebo predsedom
urèený èlen komisie.
3. Komisia je spôsobilá uznáa sa, ak je prítomná
nadpolovièná väèina jej èlenov. Na prijatie záveru komisie je potrebný súhlas nadpoloviènej
väèiny prítomných èlenov komisie. V prípade
rovnosti hlasov èlenov komisie rozhoduje hlas
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6.
7.

predsedu komisie alebo èlena komisie, ktorého
predseda komisie poveril zastupovaním.
Predseda komisie môe na rokovanie komisie
prizva odborníkov z oblasti, ktorá je predmetom rokovania.
Predseda komisie môe prizva na rokovanie
komisie alebo na príslunú èas rokovania komisie zástupcu podniku, fondu alebo prísluného likvidátora, ak je prerokovávaná iados
o prevod vlastníctva majetku tátu v správe
podniku, fondu alebo tátneho podniku v likvidácii.
Komisia rokuje o veci na základe kompletného
spisového materiálu.
O rokovaní komisie vyhotoví tajomník komisie
zápisnicu, ktorú podpisuje predseda komisie
a minister. Originál zápisnice aj s prílohami je
súèasou agendy tajomníka komisie. Fotokópie
zápisnice tajomník komisie predloí ministrovi
a vetkým èlenom komisie pred udelením súhlasu ministerstvom na prevod vlastníctva majetku tátu vo veciach uvedených v zápisnici.
Èl. 5
Závereèné ustanovenie

Tento rokovací poriadok nadobúda úèinnos
dòom nadobudnutia úèinnosti smernice.
Stanislav Becík, v. r.
minister
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