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Legislatívne východiská: 
 

 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta 
 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
nemá vplyv na rozpočet 

 
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 k bodu č. 7 

Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému  športovému klubu 
    Moldava nad Bodvou 

 
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu, ktorým 
je rozpočtová alebo príspevková organizácia. Správca je oprávnený a povinný majetok mesta 
držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho 
úžitky a nakladať s ním v súlade s právnymi predpismi a zásadami hospodárenia. 
V zmysle ustanovenia článku 7 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Moldava nad Bodvou v prípade zverenia majetku mesta je potrebný súhlas mestského 
zastupiteľstva.  
Podľa článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, zverenie sa vykonáva výlučne 
písomnou formou. Zmluva má obsahovať náležitosti uvedené v bode 2.  
 
V súlade s uvedenou právnou úpravou sa preto predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na 
prevod správy majetku Mesta Moldava nad Bodvou do správy Mestskému športovému klubu v 
Moldave nad Bodvou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2020 z 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18. 02. 2020  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverenie majetku mesta 
vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou do správy Mestskému športovému klubu, Školská 2, 
045 01 Moldava nad Bodvou,  a to konkrétne :  
 

      Revitalizácia športového areálu 
      Obstarávacia cena:                                13 431,20 € 
      Oprávky:                                                      27,98 € 
      Zostatková cena:                                   13 403,22 € 
 
      Psí park – agility 

Obstarávacia cena:                                18 633,74 € 
Oprávky:                                                      38,82 €   
Zostatková cena:                                   18 594,92 € 
 

      Multifunkčné ihrisko – športový areál 
Obstarávacia cena:                                33 560,06 € 
Oprávky:                                                      69,92 € 
Zostatková cena:                                    33 490,14 € 
 

      Technické zhodnotenie budovy bufetu v športovom areáli 
      Obstarávacia cena:                                 47 025,23 €      
      Oprávky:                                                       97,97 € 
      Zostatková cena:                                    46 927,26 € 
 
      Detské ihrisko Playsystém  

Obstarávacia cena:                                 8 011,09 € 
Oprávky:                                                   945,71 € 
Zostatková cena:                                    7 065,38 € 

 
      Vlastné zdroje 
      Nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene:      112 650,23 € 
      Hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene:             8 011,09 € 
       
      od 1. 02. 2020 na dobu neurčitú za účelom ich správy, údržby a užívania. 
 
 
 
 
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. 


