
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom uznesením č. 210 prijatým                   

na svojom rokovaní dňa 30. júna 2022 v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje 

 

 

Dodatok č. 2 

 

 

k Zásadám hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Nad jazerom a s majetkom 

zvereným do správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

Zásady hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Nad jazerom a s majetkom zvereným 

do správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 32 zo dňa 23. 6. 2011 v znení Doplnku č. 1 schváleného 

uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 85 zo dňa                  

20. 9. 2012 sa menia nasledovne: 

 

Článok 14 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Za odsekom 2 sa dopĺňa nový odsek 3 v znení: 

  

„3) Mestská časť  nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú 

osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba 

uvedená v odseku 2ꓼ to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mestská časť 

alebo v ktorej má mestská časť podiel.“ 

 

2. Dopĺňa sa nový odsek 4 v znení: 

„4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú pri prevode majetku mestskej časti, a to 

a) 

pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 

b) 

podielu majetku mestskej časti, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 1) 

c) 

hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 

d) 

pri prevodoch majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých miestne 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnenýꓼ zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu miestnym zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli 

a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby, 

e) 

pri prevode nehnuteľného majetku mestskej časti do vlastníctva registrovaného sociálneho 

podniku ako formy investičnej pomoci.“ 2) 

 

3. Doterajší odsek 3 sa posúva a označuje sa ako odsek 5. 

 

 



Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Za odsekom 2 sa dopĺňa nový odsek 3 v znení: 

 

 „3) Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice                                        

– Nad jazerom a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom bol 

schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Nad jazerom dňa 30. júna 2022 

uznesením č. 210 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.“ 

 

2. Doterajší odsek 3 sa posúva a označuje sa ako odsek 4. 

 

3. Doterajší odsek 4 schválený v Doplnku  č. 1 zo dňa 20. 9. 2012 v znení:  

 

„4) Starostka Mestskej časti Košice – Nad jazerom sa splnomocňuje, aby vyhlásila úplné znenie 

Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice  – Nad jazerom a s majetkom zvereným 

do správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom zo dňa 23. 6. 2011 v znení navrhovaného 

doplnku č. 1.“ sa zrušuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 30. 6. 2022                                              Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 

                                                                                                            starostka 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku č. 2  bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle 

mestskej časti dňa 8. 6. 2022. 

 

___________________________________________________________________________ 
1) Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka. 

      
2) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene                       

a doplnení niektorých zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-140
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/#paragraf-17.odsek-1.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/#paragraf-17.odsek-1.pismeno-f

