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Zaťaží rok 2019 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a 
ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a 
ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní 
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je 
povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec 
predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 



 

 

        Dôvodová správa č. ....... 
Návrh na schválenie zriadenia príspevkovej organizácie – Mestský športový klub Moldava 
nad Bodvou 
 
 
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z. z. 
publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „športový 
zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016. Nový zákon nanovo upravuje aj postavenie 
športových klubov ako významnej záujmovej skupiny v športe. Športový klub je druhom športovej 
organizácie ako samostatnej právnickej osoby, ktorej práva a povinnosti sú všeobecne vymedzené 
v § 8 až §14 športového zákona a osobitne pre športové kluby v §15 športového zákona. 
Predmetom činnosti športového klubu je v zmysle zákona taká športová činnosť, pri ktorej sa 
vytvárajú vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť 
jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.  
V ustanovení § 8 športového zákona je uvedené, že športová organizácia sa povinne zapisuje do 
registra právnických osôb v športe v informačnom systéme športu vedenom na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu. Športový klub musí okrem iného viesť aj zdrojovú evidenciu 
osôb s jej príslušnosťou.  
  
V súlade s vyššie uvedeným sa dá povedať, že športový klub ako právnická osoba môže byť 
založená vo forme:  
1) obchodná spoločnosť podľa obchodného zákonníka 
2) občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
3) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, pričom na jeho zriadenie a financovanie 
sa vzťahujú všeobecné predpisy o rozpočtových pravidlách 
 

Najvhodnejšou a najefektívnejšou formou zabezpečenia činnosti športového klubu mestom 
Moldava nad Bodvou je forma príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou. Príspevková 
organizácia by  bola zastrešujúcou a podpornou organizáciu pre  športy. Dobrým príkladom a 
vzorom nám môže byť Kysucké Nové Mesto, Čadca , Mestský športový klub mládeže Trebišov, sú 
to samosprávy, ktoré sa na to už odhodlali dávnejšie. (http://www.mskknm.sk/index.php?p) 

 
V súčasnosti je činnosť príspevkových organizácií determinovaná predovšetkým 

základným právnym predpisom, t.j. zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách“), ktorý upravuje ustanovením § 1 písm. d) zriaďovanie rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií. 

 
Podľa § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách príspevková organizácia je právnická 

osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je 
pokrytých tržbami a je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného 
celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho 
rozpočtu. 

 



 

 

Podľa § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách, rozpočtové organizácie alebo 
príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej 
správy, obec alebo vyšší územný celok možno zrušiť, zmeniť ich podriadenosť alebo spôsob 
financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu alebo naopak rozhodnutím 
zriaďovateľa. 

 
Podľa § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách, ak rozpočtová organizácia alebo 

príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú 
dňom zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, mestskému 
zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 
organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať 
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 

 
V zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom zriadení mesto utvára a chráni zdravé 

podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj 
utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú 
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. 

 
V súlade s navrhovaným postupom zriadenia tejto príspevkovej organizácie predkladáme 

mestskému zastupiteľstvu návrh Zriaďovacej listiny Mestského športového klubu Moldava nad 
Bodvou, ktorej schválením nadobudne platnosť táto Zriaďovacia listina a  účinnosť nadobudne až 
dňom schválenia riaditeľa MŠK a taktiež schválením majetkovej podstaty, ktorú mesto Moldava 
nad Bodvou zverí MŠK do správy.   
 

Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa ................... Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 

zriadenie príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou podľa § 1, ods. 3 Zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 21 ods. 5, písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom Mestský 
športový klub Moldava nad Bodvou.      
 

 schvaľuje  
 
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Mestský športový klub Moldava nad 
Bodvou v predloženom znení.   
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


