
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č.12  na XII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Sever 

 

 

        Tento bod bol zaradený do programu XII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever na základe prijatých opatrení po upozornení prokurátora 

Okresnej prokuratúry Košice I doručeného mestskej časti dňa 18.09.2020 v súvislosti 

s vykonaním previerky zákonnosti v postupe mestskej časti pri prevode nehnuteľného 

majetku a jeho prenechaní do nájmu podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

 V zmysle § 11 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné 

zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať 

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, 

schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie 

s ním. Mestská časť prijala Zásady hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Sever 

a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Sever vo forme uznesenia, ktoré 

bolo Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever schválené Uznesením č. 

140/2009 na 27. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever dňa 30.09.2009. 

 

 V upozornení prokurátora č. Pd 85/20/8802-2 zo dňa 17.09.2020 prokurátor navrhol 

upraviť Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti takým spôsobom, aby boli v súlade 

s ustanoveniami § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí.  

 

 Mestská časť v zmysle upozornenia a za účelom odstránenia porušení ustanovení 

zákona o majetku obcí prijala 3 opatrenia. Jedným z nich bolo opatrenie, že Zásady 

hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Sever budú upravené tak, aby boli v súlade 

s ustanoveniami § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí a budú predložené na schválenie na 

najbližšom rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

 

 

 

 

Spracoval: Oddelenie právne a organizačných činností MÚ MČ Košice - Sever 

Košice, 03.12.2020     


