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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
Dňa:  10. 06. 2021                       
 
K bodu programu č.: 10 
 
Názov dokumentu: 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  mesta Moldava nad Bodvou 
 
predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednosta úradu 

vypracované: 
 
JUDr. Richard Kacvinský 
právnik mesta 
 

prerokované: 
Mestská rada 
Komisia finančná, správy majetku a obchodu 
 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 

 

 
Legislatívne východiská: 
 

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

 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 

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 
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Dôvodová správa č. 10 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  mesta Moldava nad Bodvou 

 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou sú základným dokumentom, 

ktorým sa riadi mesto v agende nakladania s majetkom mesta – tak hnuteľným ako aj nehnuteľným. Povinnosť 

zostaviť zásady hospodárenia s majetkom má mesto uloženú zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“). Podľa § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí 

zásady hospodárenia s majetkom obce určí obecné zastupiteľstvo. Zásady hospodárenia určujú najmä 

podmienky nakladania s majetkom obce, t. j. ide o pravidlá, postup, usmernenie, ako majú postupovať 

jednotlivé orgány mesta, právnické osoby zriadené príp. založené mestom, ako aj iné právnické a fyzické 

osoby oprávnené disponovať s majetkom mesta pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve mesta.  

 

V zásadách sa určujú kompetencie orgánov mesta, nadobúdanie majetku, hospodárenie s majetkom mesta, 

nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta, predaj majetku mesta, určovanie podmienok 

pre verejné obchodné súťaže, priamy predaj majetku mesta, zámenu majetku, darovanie majetku, nájom 

majetku, výpožičku majetku.  

Keďže ide o rozsiahlejšiu úpravu pôvodných zásad hospodárenia s majetkom mesta, predkladáme ich nové 

znenie.  

 
Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ..../   z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 
 

 berie na vedomie 
 

predložený návrh nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou 
a predlženie pripomienkového konania k novým Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Moldava nad Bodvou v termíne do 15. júna 2021 
 

 schvaľuje  
 
prerušenie rokovania o tomto materiáli 
 
a zároveň: 
   

 schvaľuje  
 
 

Prílohy č. 1 až 5 k platným a účinným Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
v predloženom znení.  
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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. 
 


