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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
dňa 10. 06. 2021 
K bodu programu č.: 12 
 
Názov dokumentu: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave 
nad Bodvou 
predkladá: 
 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
primátor mesta 

vypracované: 
 
Ing. Katarína Gacsayová 
správa majetku mesta  
 

prerokované: 
Mestská rada 
Komisia finančná, správy majetku a obchodu  

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 

 
 
Legislatívne východiská: 
 

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

 
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: 
 

 
 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
 

 
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 k bodu č. 12 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku, 

Hlavná 58  v Moldave 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 bod 10 Zásad hospodárenia 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 kultúrnemu stredisko, 
Hlavná 58 v Moldave nad Bodvou. 
Rekonštrukcia Kultúrneho domu prebehla z časti dodávateľským spôsobom z časti svojpomocne. 
Stavebné práce previedli zamestnanci oddelenia správy budov. V rámci rekonštrukcie boli 
prevedené elektro-inštalačné práce, stavebné práce, maliarske práce, reštauračné práce, opravila sa 
strecha, obnovilo sa divadelné osvetlenie a stmievacie zariadenie, vyrobili sa nové drevené schody, 
prekryla sa čelná strana pódia, namontovali sa nové lustre, sklenené dvoj dvere, obnovila sa 
drevená podlaha, dodalo sa kované madlo a zábradlie do spoločných priestorov.  
 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2021 z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 06. 2021 
 
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 nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou do správy Mestskému kultúrnemu stredisku, IČO: 00 135 
505, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou a to konkrétne:  

 
Technické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu  so súp. č. 147/58 na parcele č. 103  zapísanej na 
LV č. 1533 katastrálneho územia: Moldava nad Bodvou 
Obstarávacia cena:    58 361,78  € 
Oprávky:                 729,54    €  
Zostatková cena:       57 632,24   € 

        
vlastné zdroje 
 
od 1.7.2021 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. 
 


