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Legislatívne východiská: 
 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
Zákon  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  
                                         verejnej správy 
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
nevyžaduje sa 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

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. 2 
Návrh na schválenie Stanov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou a voľba 
členov Rady MŠK 

 
Mesto Moldava nad Bodvou na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. 02. 2019 uznesením 
č. 57/2019 schválilo zriadenie príspevkovej organizácie a Zriaďovaciu listinu Mestského 
športového klubu  Moldava nad Bodvou.  
 
Následne na 4. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. 04. 2019 realizovalo uznesením č. 
73/2019 personálne obsadenie štatutára MŠK vymenovaním do funkcie riaditeľa pána Michala 
Rusnáka. Na 5. zasadnutie zastupiteľstva, na základe návrhu riaditeľa MŠK, sú predložené Stanovy 
príspevkovej organizácie za účelom ich schválenia. Rovnako je potrebné kreovať poradné orgány 
MŠK, ktorým je 7 členná Rada MŠK ako jeho poradný, kontrolný a iniciatívny orgán. Mestským 
zastupiteľstvom je potrebné formou voľby personálne doplniť radu 2 poslancami mestského 
zastupiteľstva. 
 
Návrh stanov príspevkovej organizácie je spracovaný v súlade legislatívou uvedenou v úvode 
materiálu na jeho krycom liste. Materiál týkajúci sa schválenia majetkovej podstaty pre MŠK je 
pripravovaný na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva formou Návrhu na zverenie majetku mesta 
do správy Mestskému športovému klubu v Moldave nad Bodvou. 
 
V súlade so schváleným postupom pri zriadení tejto príspevkovej organizácie predkladáme 
mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie Stanov Mestského športového klubu Moldava nad 
Bodvou a voľbu členov Rady MŠK, aby tento plnohodnotne bol pripravený realizovať všetky 
aktivity upravené stanovami. 
 
 
Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2019 z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28. 05. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  

 schvaľuje  
Stanovy Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou v predloženom znení 

 volí 
členov Rady Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou v zložení: 
..................................................... 
..................................................... 
 
 
                                                                                                                                                                               
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 

 


