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Legislatívne východiská: 
 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Moldava 
nad Bodvou – Štatút príspevkovej organizácie 
mesta Moldava nad Bodvou č. 13 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
 

 
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 VZN o zrušení VZN Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou 
číslo: 13 
 
Mesto Moldava nad Bodvou ma v platnosti a účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Moldava nad Bodvou Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou č.: 13 prijate 
dňa 21.12.1995 
 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nemá oporu v platnú legislatívu, pretože príspevkové 
organizácie verejnej správy upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 a násl. uvedeného zákona. Tento zákon 
žiadnym spôsobom neumožňuje orgánom verejnej správy prijímať všeobecne záväzne nariadenia 
podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorými by sa odlišne mohlo 
upravovať postavenie, organizácia ako aj majetkové hospodárenie príspevkových organizácií 
zriadených orgánmi verejnej správy.     
 
 
Na základe vyššie uvedeného preto Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou navrhuje poslancom 
mestského zastupiteľstva predmetné VZN Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad 
Bodvou č.: 13 prijate dňa 21.12.1995 bez náhrady zrušiť.  
 
 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č........../2019 z 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019. Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu : 
 
 
 zrušuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou č.: 13 
prijaté dňa 21.12.1995  
 
 
a zároveň: 
 
 
 schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou č................... o zrušení Všeobecne 
záväzného nariadenia Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou č.: 13 
 
 
Návrh uznesenia je prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  
 


