
                          
          Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na základe ust. § 4 ods. 
1, 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 6 ods.1 cit. 
zákona  v  y  d  á  v  a   toto 
 
 

v  š  e  o  b  e  c  n  e    z  á  v  ä  z  n  é    n  a  r  i  a  d  e  n  i  e 
 

o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou 
                                                        vytvorených subjektov 
 
 

§ 1 
 

                                                            Úvodné ustanovenia 
 
    (1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť bližšie podmienky pri vytváraní obchodných 
kapitálových spoločností mestskej časti, resp. pri vstupe do kapitálových obchodných 
spoločností a tiež pri zriaďovaní príspevkových organizácií mestskej časti, a tiež stanoviť 
základné pravidlá finančných vzťahov k zriaďovateľovi. 
 
    (2) Mestská časť vytvára kapitálové obchodné spoločnosti a zriaďuje príspevkové 
organizácie predovšetkým na zabezpečovanie verejnoprospešných úloh, ktoré pre ňu 
vyplývajú z platnej právnej úpravy ( zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). 

 
P R V Á  Č A S Ť 

 
PODMIENKY VSTUPU MESTSKEJ ČASTI DO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 

                               A VYTVÁRANIE  PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 
 
                        Podmienky vstupu do obchodných kapitálových spoločností. 
 

§ 2 
 

Úvodné ustanovenia 
 
    (1) Mestská časť môže vstúpiť len do nasledovných obchodných spoločností, resp. ich 
vytvoriť : 
 
a./  akciová spoločnosť 
b./  spoločnosť s ručením obmedzením 
c./  družstvo 
d./  investičné fondy 
e./  združenia, v zmysle obč. zák. 
 
      Ostatné podnikateľské formy aktivít sú neprípustné. 
 
 



 
(2)  Mestská časť môže vkladať do obchodných spoločností uvedených v ods. 1 tohto  

ustanovenia: 
a./ hnuteľný majetok 
b./ nehnuteľný majetok 
c./ peňažný vklad 
d./ ceniny 
 
         Výšku vkladaného majetku, resp. peňažných prostriedkov určuje zastupiteľstvo na 
základe predloženého podnikateľského zámeru. 
 
 

§ 3 
 

Etapy prípravy vstupu do obchodných spoločností 
                                                 a príspevkových organizácií 
 

(1)  Koncepcia vytvorenia obchodných spoločností, resp. príspevkových organizácií sa  
vytvára na miestnom úrade za aktívnej súčinnosti s poslancami zastupiteľstva. 
 
      (2) V rámci prípravnej etapy sa musia vypracovať a pripraviť okrem platnou právnou 
úpravou požadovaných, aj následovné materiály: 
a./ u obchodných spoločností : 
     - ekonomický zámer 
     - návrh na personálne obsadenie orgánov za nasledovných podmienok : 
       a./ - zástupcov MČ do orgánov obchodnej spoločnosti volí a odvoláva MZ na návrh  
              starostu, resp. poslanca MČ 
       b/ - konateľom, resp. zamestnancom obchodnej spoločnosti s majetkovou  
              spoluúčasťou MČ nemôže byť volený orgán MČ 
       c/  - práva MČ ako akcionára, spoločníka voči obchodnej spoločnosti háji do výšky 
              100. 000 ,- Sk upísaného vkladu MČ starosta, nad túto sumu starosta  a  MZ  
              zvolení zástupcovia MČ v počte závislom na upísanom vklade, nie však menej  
              ako 1 zástupca na každých aj začatých 100. 000,- Sk upísaného vkladu MČ 
     

    - dopad na rozpočet mestskej časti 
    - podnikateľský zámer spoločnosti 
    - rozsah zvereného majetku spoločnosti 
    - organizačný poriadok spoločnosti 

 
b./ u príspevkových organizácií : 
 
     -  všetky materiály vyplývajúce z právnej úpravy 
     -  ekonomický zámer 
     -  organizačný poriadok organizácie  
     -  návrh na personálne obsadenie funkcie riaditeľa 
     -  rozsah prenajatého majetku mestskej časti 
     -  dopad na rozpočet mestskej časti 
 
 



(3)  Návrhy a materiály sa posudzujú v komisiách miestneho zastupiteľstva, a to : 
 
           -  finančnej 
           -  podnikateľskej. 
 
    Výsledok posudzovania a návrhy na prípadné zmeny a doplnky zapracuje do textu 
miestny úrad so zdôvodnením. 
 
    Prednosta miestneho úradu následne predloží materiály na rokovanie miestnej rady s 
tým, že odporúča, resp. neodporúča materiál na schválenie zastupiteľstvu. 
 
    Pri prerokovaní materiálov v miestnej rade sa vyžaduje písomne zdôvodnené stanovisko 
miestneho  kontrolóra  k  vytvoreniu   resp.  nevytvoreniu   obchodnej  spoločnosti,  resp. 
príspevkovej organizácie. 
 

(4)  Materiál predkladaný zastupiteľstvu obsahuje náležitosti uvedené v § 3 ods. 2 tohto  
nariadenia, pričom osobitne je vyčlenený : 
 
           - rozsah majetku menovaného subjektu 
           - návrh na obsadenie orgánov. 
 

(5)  Po schválení materiálov v miestnom zastupiteľstve je  miestny úrad povinný do  
jedného mesiaca zabezpečiť úkony smerujúce k registrácií príslušným orgánom štátu. 
 
 
 

D R U H Á  Č A S Ť 
 

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE A ZRIAĎOVATEĽ 
 
 

§ 4 
Úvodné ustanovenia 

 
    (1) Príspevkové organizácie mestskej časti sú neziskové právnické osoby, ktoré svoje 
príjmy používajú na financovanie vlastnej činnosti a zriaďujú sa na plnenie úloh mestskej 
časti vyplývajúcich  z platnej právnej úpravy. 
 
    Pokiaľ tieto subjekty vykonávajú podnikateľskú činnosť, zabezpečí zriaďovateľ 
registráciu  takýchto činností na príslušnom orgáne. 
 
    (2) Príspevkové organizácie nemôžu vykonávať podnikateľské činnosti nad rámec svojej 
hlavnej činnosti. 
 

(3) Príspevkové organizácie nadobúdajú vo vlastnom mene práva a zaväzujú sa odo dňa  
svojho zriadenia, uvedeného v zriaďovateľskej listine. 
 

 
 



 
§ 5 

Hospodárenie príspevkových organizácií 
 
    (1) Rozpočtové prostriedky sa môžu používať len na zabezpečenie funkcií a predmetu 
činnosti určených zriaďovateľom príspevkovej organizácie a na krytie nevyhnutných 
potrieb a opatrení v súlade s platnou právnou úpravou a normatívnymi aktami mestskej 
časti. 
 
    (2) Subjekty, ktoré hospodária s rozpočtovými prostriedkami sú povinné dosahovať 
rozpočtové príjmy a používať rozpočtové prostriedky efektívne a  najhospodárnejším 
spôsobom. 
 

(3)  Príspevkové organizácie sú svojimi rozpočtami zapojené na rozpočet zriaďovateľa.  
Zriaďovateľ garantuje a kontroluje činnosti  príspevkových organizácií a v prípade  
zistených nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. 
 
    (4) Kontrolu hospodárenia príspevkovej organizácie vykonáva miestny kontrolór. 
 

 
§ 6 

Finančné vzťahy 
 
 
    (1) Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je daný a určený 
rozpočtom mestskej časti na bežný kalendárny rok. 
 
        Zriaďovateľ realizuje vo vzťahu k príspevkovej organizácií následovné limity: 
       - odvod z odpisov 
         - odvod z prevádzky. 
 
    (2) Zriaďovateľ môže kedykoľvek v súlade so zriaďovateľskou listinou uložiť 
príspevkovej organizácií,  aby realizovala : 
 
         - neplánovaný odvod z prevádzky  
         - dodatočný odvod z prevádzky. 
 
    (3) Zriaďovateľ pri zriadení príspevkovej organizácie určí hmotný a nehmotný majetok, 
ktorý jej bude prenajatý. 
         Prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok nájomca ( príspevková organizácia ) 
odpisuje na základe písomnej zmluvy s vlastníkom ( mestskou časťou ). 
         Prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok  sa môže používať len na realizáciu 
hlavnej činnosti organizácie uvedenej v zriaďovateľskej listine,  pokiaľ nie je zmluvne 
dohodnuté inak. 
         Zoznam takéhoto majetku tvorí súčasť zriaďovateľskej listiny. 
 
    (4) Príspevková organizácia je subjekt zriadený nie na podnikanie, ale na plnenie 
prevažne miestnych verejných úloh. 
 



    Príspevková organizácia môže vykonávať len tie činností, za účelom realizácie ktorých 
bola vytvorená, a ktoré sú uvedené v zriaďovateľskej listine. 
 
    Nad rámec týchto činností možno realizovať len tie, ktoré s takouto hore uvedenou 
činnosťou bezprostredne súvisia. Aj tieto činnosti musia byť uvedené v zriaďovateľskej 
listine. 
 
    (5) Príspevkové organizácie mestskej časti musia mať príjmy z prenájmu voči tretím 
subjektom zahrnuté v rozpočte a zohľadnené vo vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa, a to takým 
spôsobom, aby nemohlo dôjsť k prekročeniu príjmovej časti rozpočtu ani dodatočným 
odvedením hodnoty prenájmu. 
 
    (6) Pokiaľ príspevková organizácia realizuje podnikateľskú činnosť, musí mať vytvorený 
na tento účel samostatný bežný účet. 
Príjmy a výdavky z tejto činnosti sa nerozpočtujú.  
 
 
                                                                   T R E T I A   Č A S Ť  

 
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A ZAKLADATEĽ  

 
 

§ 7 
                                                         Úvodné ustanovenia 
 
    (1) Obchodné spoločnosti mestskej časti, resp. s majetkovou účasťou mestskej časti 
slúžia aj na uspokojovanie verejnoprospešných úloh. 
          Svoje príjmy používajú na financovanie vlastnej činnosti. 
 

(2) Predmet činnosti obchodných spoločností uvedených zhora nesmie byť v hrubom  
rozpore s cieľmi a postavením mestskej časti ako právnickej osoby osobitného typu. 
 
    (3) Mestská časť nemôže vytvoriť dve spoločnosti s rovnakým, resp. podobným 
predmetom činnosti. 

 
 

§ 8 
 

Hospodárenie obchodných spoločností 
 
    (1) Hospodárenie obchodných spoločností sa realizuje v súlade s podnikateľským 
zámerom, pričom závisí od toho, či mestská časť je : 
    -  jediným zakladateľom 
    -  jedným zo spoločníkov, akcionárov a pod. 
 
    (2) Ak je jedným zo spoločníkov, akcionárov a pod.,  potom sa hospodárenie odvíja od 
dohody spoločníkov, akcionárov  v súlade so základnými právnymi dokumentami 
spoločnosti. 
 



 
    (3) V prípade, že je jediným zakladateľom, potom sa hospodárenie riadi týmito 
pravidlami: 
 
a./ zakladateľ musí zakotviť v základných dokumentoch prepojenie medzi zakladateľom a 
spoločnosťou, medzi orgánmi spoločnosti a orgánmi zriaďovateľa 
 
b./ v základných dokumentoch musia byť uvedené aspoň základné druhy ekonomických 
prepojení, pričom sa vychádza z nasledovných : 
 
- hmotný a nehmotný majetok mestskej časti možno len prenajať 
- odpisovanie majetku mestskej časti realizovať u obchodných spoločností formou osobitnej  
   písomnej zmluvy. 
 
 
                                                          Š T V R T Á   Č A S Ť 
 
                                       SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA  

 
§ 9 

 
    (1)  V prípade, že toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použijú sa primerane 
„Zásady  hospodárenia  s  majetkom  mestskej  časti   Košice  - Sídlisko KVP“  a  „Zásady 
nakladania s finančnými prostriedkami mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ a tiež platná 
právna  úprava.  
 
    (2)  Na tomto nariadení sa uznieslo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice  - 
Sídlisko KVP dňa 23. 3. 1995. 
 

(3)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7. 4. 1995. 
 

 
 
V  Košiciach dňa  24. 3. 1995 
 
 
 
                                                                      Daniel  R u s n á k 
                                                                                                 starosta 

 
 

  
 


