
 
 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 
 
Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00 324 451, so sídlom: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou v súlade 
s ustanovením § 4 ods. 3 písm. l) a § 11 ods. 4 písm. l)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a s ustanovením § 21 až § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 
uznesenia č.......... Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou zo dňa................vydáva túto   
 

zriaďovaciu listinu  
 

Čl. I 
Identifikácia organizácie  

 
názov organizácie:  Mestský športový klub Moldava nad Bodvou 
sídlo organizácie: ............................................ 
identifikačné číslo: ............................................ 
dátum zriadenia:  ............................................ 
forma hospodárenia: príspevková organizácia  
zriaďovateľ:  Mesto Moldava nad Bodvou, IČO: 00 324 451, so sídlom Školská 2, 045    

01 Moldava nad Bodvou 
 

Čl. II 
Základný účel a predmet činnosti 

 

1) Mestský športový klub Moldava nad Bodvou ( ďalej ako „MŠK“ ) je príspevková organizácia zriadená 
zriaďovateľom na plnenie verejnoprospešných úloh mesta Moldava nad Bodvou v oblasti telovýchovy, 
športu a rekreačných činnosti. MŠK napomáha rozvoju telovýchovy, športu a rekreačných činností 
medzi občanmi mesta Moldava nad Bodvou, vytvára podmienky pre realizáciu ich mnohostranných 
záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a tým napomáha 
k odstraňovaniu negatívnych spoločenských javov. Podľa záujmov a potrieb občanov mesta Moldava 
nad Bodvou zabezpečuje a realizuje rôzne formy vzdelávacích tvorivých aktivít a vytvára podmienky pre 
šírenie športu a kultúry.  

2) V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní predovšetkým: 

a) pripravuje a organizuje verejno – prospešné, športovo – rekreačné podujatia pre občanov mesta 
Moldava nad Bodvou, 

b) organizuje kurzovú a záujmovú činnosť v rôznych druhoch športu,   

c) komplexne zabezpečuje správu a prevádzku zverených budov a športových zariadení, 

d) na základe zmlúv komplexne zabezpečuje správu školských športových areálov,  

e) spolupracuje s predškolskými zariadeniami, základnými školami a strednými školami pri 
organizácii ich mimoškolskej športovej činnosti. 

3) Súčasťou plnenia hlavného predmetu činností sú najmä: 

a) sprostredkovanie športových a kultúrno – spoločenských podujatí,  

b) prenajímanie zverených plôch, nebytových priestorov alebo ich častí, prípadne iného zvereného 
majetku, ktorý ma MŠK vo svojej správe a dočasne ho nevyužíva tretím subjektom, 

c) spolupráca so športovými klubmi, organizáciami, fyzickými a právnickými osobami ( najmä 
futbalovými zväzmi, volejbalovými zväzmi, atletickými zväzmi a pod.),  



 
d) reklamná a marketingová činnosť a ostatné aktivity, podporujúce rozvoj a skvalitnenie plnenia 

poslania a hlavného predmetu činnosti,   

e) prevádzkovanie vlastnej web stránky a využívanie možnosti sociálnych sietí, zabezpečujúce 
informovanosť verejnosti o činnosti MŠK.    

 
Čl. III 

Hospodárenie 
 
1) MŠK je mestská príspevková organizácia, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých 

tržbami a ktorá je na rozpočet mesta Moldava nad Bodvou zapojená príspevkom. Pre MŠK platia 
finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 

2) MŠK hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov a zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vo svojom mene 
nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa voči tretím subjektom. Na svoju činnosť môže prijímať 
finančné a vecné dary.  

3) Príjmy MŠK tvoria najmä: 

a) príspevky mesta Moldava nad Bodvou, 

b) príspevky od iných fyzických a právnických osôb, 

c) príjmy z prenájmu plôch, nebytových priestorov alebo ich častí, prípadne iného majetku, ktorý má 
vo svojej správe a dočasne ho nevyužíva, 

d) príjmy z prevádzkovania telovýchovných a iných zariadení, 

e) príjmy z organizovania športových podujatí, 

f) príjmy z organizácie a vedenia vzdelávacích kurzov, seminárov a školení, 

g) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a na základe oprávnení v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom oprávnení ( 
Živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov. 

4) Výdavky MŠK tvoria najmä: 

a) platby za nájomné, prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním zverených objektov, 
zariadení, priestorov alebo ich častí, prípadne iného majetku, ktorý má vo svojej správe, 

b) náklady na údržbu a opravy zverených objektov, zariadení, priestorov, alebo ich častí, prípadne 
iného majetku, ktorý má vo svojej správe, 

c) náklady na vlastnú činnosť v rozsahu stanovenom rozpočtom MŠK,  

d) ostatné výdavky kryté z mimorozpočtových zdrojov. 
5) V rámci uzatvorených dohôd a zmlúv môže MŠK okrem peňažných úhrad aj vzájomné započítavať 

pohľadávky z poskytnutých služieb a vecne získaných výhod.   
     
 

Čl. IV 
Vymedzenie majetku zvereného do správy  

 
1) MŠK spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok, ktorý mu bol zverený do správy zriaďovateľom na 

plnenie vymedzeného poslania a predmetu jeho činnosti a majetok, ktorý nadobudol vlastnou 
činnosťou. Zverený ako aj vlastný majetok vedie MŠK vo svojej operatívnej a účtovnej evidencii 
a pravidelne vykonáva jeho inventarizáciu. MŠK spravuje majetok v súlade s platnými a účinnými 



 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou, so Štatútom mesta 
Moldava nad Bodvou a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.   

2) Nehnuteľný majetok spravovaný MŠK tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušnom katastri 
nehnuteľnosti.   

3) Hnuteľný majetok spravovaný MŠK tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný a ďalší 
hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii MŠK.  

 
Čl. V 

Orgány MŠK 
 

1) Štatutárnym orgánom MŠK je riaditeľ MŠK, ktorého na návrh primátora mesta Moldava nad Bodvou 
menuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo Mesta Moldava nad Bodvou svojím uznesením. Riaditeľ 
MŠK koná za MŠK navonok, riadi činnosť MŠK v súlade s touto Zriaďovacou listinou a v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá za činnosť a hospodárenie MŠK. Organizačnú 
štruktúru MŠK, naplň činností jednotlivých pracovísk a zamestnancov ako aj vzájomné vzťahy medzi 
nimi, upravujú Stanovy MŠK, ktoré vydáva riaditeľ MŠK. Riaditeľ MŠK rovnako vydáva aj ďalšie 
riadiace a organizačné normy upravujúce vnútorné vzťahy organizácie.  

2) Zriaďovateľ MŠK ako poradný, kontrolný a iniciatívny orgán MŠK zriaďuje Radu MŠK, ktorú tvorí: 

a) riaditeľ MŠK, 

b) 2 poslanci mesta Moldava nad Bodvou volení a odvolávaní mestským zastupiteľstvom mesta 
Moldava nad Bodvou, 

c) 4 zástupcovia volení a odvolávaní schôdzou delegátov zložiek MŠK.  
Činnosť, právomoci a kompetencie ako aj spôsob rozhodovania Rady MŠK upravujú Stanovy MŠK.  

3) Poradným orgánom riaditeľa MŠK a Rady MŠK je schôdza delegátov zložiek MŠK, ktorú tvoria 
poverení zástupcovia športových a telovýchovných subjektov spolupracujúcich s MŠK.   

4) Činnosť, právomoci a kompetencie ako aj spôsob rozhodovania schôdze delegátov zložiek  MŠK 
upravujú Stanovy MŠK.  

 
Čl. VI 

Doba na ktorú sa MŠK zriaďuje 
 
1) MŠK ako príspevková organizácia mesta Moldava nad Bodvou sa zriaďuje na dobu neurčitú.   
 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmeny a doplnky Zriaďovacej listiny schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou  
2) Táto Zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta 

Moldava nad Bodvou a účinnosť dňom schválenia riaditeľa MŠK Mestským zastupiteľstvom mesta 
Moldava nad Bodvou.   

 
 
 
 
                    JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
                                             primátor mesta   


