
 

Všeobecné záväzné nariadenie Dodatok č. 1 Číslo:  4/2015 

Mestská časť Košice –  

Košická Nová Ves 
Výtlačok číslo: 1 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Košická Nová Ves Uznesením č. 124 prijatom na XII. 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Košická Nová Ves v súlade s ustanovením podľa 

§ 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ust. § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva 

tento 

Dodatok č. 1 

k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice – Košická Nová Ves o Zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) na pripomienkovanie podľa zákona č. 

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

Vyvesený na úradnej tabuli MČ dňa 01.12.2020 

Zverejnený na internetovej stránke MČ dňa: 01.12.2020 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 02.12.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 16.12.2020 

Pripomienky zasielať na: 

 Písomne na adresu: 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

Mliečna 1 

040 14  Košice 

 Elektronicky na adresu: 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa: 17.12.2020 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Prerokované na pracovnom stretnutí poslancov dňa: ---- 

Na rokovaní MiZ dňa: 17.12.2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli MČ dňa: 23.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 

 

 

             Ing. Michal Krcho 

          Starosta

7.1.2021
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Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Košická Nová Ves (ďalej len MČ) pri výkone svojej 

samosprávnej pôsobnosti na základe § 6 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice – 

Košická Nová Ves. 

 

Čl. I. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej 

časti Košice – Košická Nová Ves sa mení takto: 

 

V § 9 Zánik správy a podmienky odňatia správy majetku MČ sa dopĺňa o body: 

 

č. 3. ktorý znie   

Obec môže odňať majetok rozpočtovým organizáciám, ktorým bol majetok zverený do správy za 

týchto podmienok:  

a) ak neplnia povinnosti uvedené v týchto Zásadách  

b) ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný 

c) ak je to v záujme hospodárnejšieho využitia tohto majetku pre obec 

 

č. 4. Odňatie správy nehnuteľného majetku podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom. 

č. 5. Odňatie správy majetku sa vykoná prostredníctvom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

 

Mení sa § 21 Spoločné ustanovenia na: 

 

§ 21 

Nakladanie s cennými papiermi 

 

1. MČ Košice – Košická Nová Ves hospodári a nakladá s cennými papiermi, ktoré 

nadobudla: 

a) majetkovým vstupom do kapitálovej spoločnosti, 

b) kúpou cenných papierov, 

c) na základe platných právnych predpisov. 
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2. Emisia cenných papierov obce podlieha predchádzajúcemu schváleniu obecným 

zastupiteľstvom. 

3. Nakladanie s cennými papiermi schvaľuje obecné zastupiteľstvo pri primeranom použití 

ustanovení o prevodoch majetku obce. 

4. Pre nakladanie s cennými papiermi platia ustanovenia zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

cenných papieroch) v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 530/1990 Z. z o 

dlhopisoch v znení neskorších zmien a doplnkov, Obchodný zákonník, zákon č. 594/2003 

Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 9a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci.  

5. MČ Košice – Košická Nová Ves môže poveriť právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú 

emitovať cenné papiere, sprostredkovaním emisie cenných papierov napr. komunálnych 

obligácií. Emisiu cenných papierov a jej výšku schvaľuje zastupiteľstvo. 

 

Dopĺňa sa: 

§ 22 

Uplatňovanie práv spoločníka v právnických osobách s účasťou obce 

 

1. Práva MČ ako spoločníka v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách 

vykonáva starosta ako štatutárny orgán MČ, prípadne zamestnanec miestneho úradu ním 

poverený. 

2. Zástupcovia MČ v orgánoch právnických osôb s účasťou MČ sú povinní svoju činnosť 

vykonávať výlučne s prihliadaním na najlepší záujem MČ a o každom svojom konaní v 

týchto orgánoch bez zbytočného odkladu informovať starostu. 

3. Na výkon práv MČ starostom MČ podľa bodu § 22 sa vyžaduje predchádzajúce 

schválenie miestneho zastupiteľstvom  v prípadoch: 

a) schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku 

alebo úhrade strát, 

b) rozhodnutia o zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladacej 

listiny a štatútu právnických osôb, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných 

právnych skutočností, 

c) rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania, o pripustení nepeňažného 

vkladu, v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným o možnosti započítania 

peňažnej pohľadávky voči právnickej osobe s pohľadávkou na splatenie vkladu, 
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d) vymenovania, odvolania konateľa, riaditeľa, prokuristu, členov predstavenstva alebo 

členov správnej rady právnickej osoby, 

e) vymenovania, odvolania členov dozornej rady právnickej osoby, 

f) rozhodovania o zrušení právnickej osoby s likvidáciou, o menovaní, odvolaní 

a odmeňovaní likvidátora, 

g) rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy 

s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti 

podniku, 

h) rozhodovania o splynutí alebo zlúčení s ďalšou právnickou osobou, o rozdelení 

podielu a o zmene právnej formy. 

4. Starosta MČ je pri výkone práv podľa bodu 3 § 22 viazaný rozhodnutím miestneho 

zastupiteľstva. 

 

Dopĺňa sa § 23 Spoločné ustanovenia v znení pôvodného paragrafu § 21. 

 

 

Čl. II. 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 4/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s 

majetkom mestskej časti Košice – Košická Nová Ves bol schválený Uznesením č.  124 zo dňa 

17.12.2020 a účinnosť nadobúda 15 dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mestskej časti. 

 




