Odôvodnenie:
Komunikácia Sratobystrická nie je zapísané v majetku obce Zálesie a pozemky pod ňou nie sú
len vo vlastníctve obce, ale aj v spoluvlastníctve súkromných osôb.
Právny poriadok Slovenskej republiky rozlišuje vlastníctvo stavby (komunikácia)
a pozemkov, t.j. vlastníkom cesty nemusí byť ten čo je vlastníkom pozemku.
Uvedená komunikácia je určená na verejný účel, využívajú ju obyvatelia a návštevníci obce,
ale žiaľ nie je možné hodnoverne preukázať vlastníctvo obce k uvedenej komunikácií.
Toto nie je ojedinelý prípad a rovnaké a obdobné problémy majú obce a mestá po celom
Slovensku.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na základe viacerých požiadaviek
samospráv vydalo 30.5.2019 informáciu pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do
cudzieho majetku. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecná právna
norma, ktorá neobsahuje ustanovenia, ktoré by subjektom územnej samosprávy zamedzovali
používanie ich vlastných finančných prostriedkov na správu , údržbu, resp. zhodnocovanie
majetku iných osôb. Tento zákon rešpektuje skutočnosť, že v súlade s príslušnými
ustanoveniami Čl. 65 Ústavy SR sú subjekty územnej samosprávy samostatné územné
samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré za podmienok ustanovených
zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami.
V zmysle uvedeného v súlade s § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o použití
vlastných príjmov rozpočtu obce/VÚC rozhodujú tieto subjekty samostatne. V tomto smere
zákon č. 583/2004 Z. z. predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a VÚC realizovať výdavky
ich rozpočtu nielen do vlastného majetku, keď v § 7 ods. 1 písm. d) zaraďuje medzi
výdavky obce aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a
majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov
(obdobne právna úprava zákona č. 583/2004 Z. z. umožňuje v § 8 ods. 1 písm. d) realizáciu
takýchto výdavkov aj u VÚC).
Na základe uvedeného žiadam poslancov o schválenie finančných prostriedkov
z príslušného programu rozpočtu obce na rok 2021 na údržbu komunikácie na ulici
Starobystrická a to formou rekonštrukcie v rozsahu takom, aby nebolo potrebné stavebné
povolenie.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie súhlasí
s údržbou komunikácie na ulici Starobystrická vo forme rekonštrukcie, na ktorú nie je
potrebné stavebné povolenie a tak, aby výdavky boli v súlade so schváleným
programovým rozpočtom obce Zálesie.

