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Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 

 
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. 2 
Návrh na odvolanie riaditeľa Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou 

 
Dňa 11. 12. 2019 bolo Mestskému úradu Moldava nad Bodvou doručené Oznámenie pána Michala 
Rusnáka o vzdaní sa funkcie riaditeľa Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou, aby na základe § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení prijali toto uznesenie:  
 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. ..../2019 z 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou  
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
 

 berie na vedomie 
 
dňa 11. 12. 2019 doručené Oznámenie pána Rusnáka Michala, , 040 13 Košice 
o vzdaní sa funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava nad 
Bodvou 
 

 na návrh primátora mesta odvoláva   
 
pána Michala Rusnáka, z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub 
Moldava nad Bodvou, IČO: 52395154 so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, ku dňu  
16. 12. 2019 
 
a zároveň 
 

 schvaľuje 
 
odo dňa 16. 12. 2019 poverenie Miriam Špegárovej, Mokrance, , zamestnankyne 
Mesta Moldava nad Bodvou dočasným vedením príspevkovej organizácie Mestský športový klub 
Moldava nad Bodvou, IČO: 52395154 so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, do času 
vymenovania nového riaditeľa Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou, ktorý vzíde 
z výberového konania. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 




