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Legislatívne východiská: 
 

 § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

14/MZ/2018 zo dňa 12.6.2008 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
 

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

 
 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
nájomcu 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 k bodu č.  
Ukončenie nájomnej zmluvy bývalej detskej nemocnice 

 
 
Mesto Moldava nad Bodvou prenajímalo nehnuteľnosti od Košického samosprávneho kraja a to budovu bývalej detskej 
nemocnice so súpisným číslom 692 na Námestí budovateľov 13, pozemky p.č. 1157 v areáli a pozemok p.č. 1158 mimo 
oplotenia, ktorý tvorí trávnatú časť pred bytovkou na Námestí budovateľov 9,11. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu 
30 rokov. Mesto plánovalo vybudovať zariadenie sociálnych služieb. V nájomnej zmluve bolo zakotvené aj predkupné 
právo. Mesto v roku 2016 požiadalo o odkúpenie budovy spolu s pozemkami. Košický samosprávny kraj žiadosť 
odmietol. 
 
Košický samosprávny kraj pristúpil k ukončeniu nájmu výpoveďou, a to z dôvodu nedodržania povinnosti začatia 
prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb v lehote 5 rokov od podpisu zmluvy, t.j. do 17.3.2009. Ukončenie nájmu 
bolo schválené aj na zasadnutí Košického samosprávneho kraja dňa 17.12.2018 uznesením č. 160/2018. Uznesenie tvorí 
prílohu tejto dôvodovej správy. 
 
Po skončení nájmu plánuje KSK predmetné nehnuteľnosti využiť na sociálne účely, a to vytvorenie špecializovaného 
zariadenia pre ľudí s demenciou, Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou, nakoľko spĺňajú priestorové 
požiadavky špecifikované odborom sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK. 
 
Na základe uvedených skutočností je potrebné uznesenie MZ č. 14/MZ/2008 bod B e) o prenájme budovy bývalej detskej 
nemocnice od KSK na 30 rokov zrušiť a uznesením brať na vedomie ukončenie zmluvného vzťahu. 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.2.2019 Mestské zastupiteľstvo v Moldave 
nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 
 ruší 

  
 

uznesenie číslo 14/MZ/2008 bod B e) 
 
 

 berie na vedomie 
 
ukončenie nájmu nehnuteľností v majetku Košického samosprávneho kraja v katastrálnom    území Moldava nad 
Bodvou na liste vlastníctve č. 3600, a to: 
 

- budova súpisné číslo 692 postavená na pozemku registra C KN p.č. 1157/2 
- pozemok registra C KN p.č. 1157/1 o výmere 2 127 m2, zastavané plochy a nádvoria 

(pôvodne pozemok p.č. 1157 o výmere 2 764 m2, zastavané plochy a nádvoria) 
- pozemok registra C KN p.č. 1157/2 o výmere 663 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

(pôvodne pozemok p.č. 1157 o výmere 2 764 m2, zastavané plochy a nádvoria) 
- pozemku registra C KN p.č. 1158 o výmere 659 m2, ostatná plocha 

 
s tým, že nájom skončí výpoveďou Košického samosprávneho kraja mestu Moldava nad Bodvou z dôvodu uvedeného 
v článku VI. Skončenie nájmu bod 2 písmeno h) Nájomnej zmluvy č. 3/2009/NZ zo dňa 17.3.2009 a to, že nájomca do 
5 rokov od podpisu zmluvy nezačal s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb. 
 
  

 
 


