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Legislatívne východiská: 
 

Ústava SR 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 
 

 



 

 

Dôvodová správa č........... 
 

Návrh Štatútu mesta Moldava nad Bodvou 
 
Mesto Moldava nad Bodvou má v platnosti a účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Moldava nad Bodvou Štatút mesta Moldava nad Bodvou č. 4.  

Štatút mesta Moldavy nad Bodvou bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 
3.9.1992 a účinnosť nadobudol dňa 1.10.1992. 
 
Jediný a posledný krát, kedy bol Štatút mesta Moldava nad Bodvou novelizovaný a to Dodatkom č. 
1, bol rok 1992. Odvtedy ubehlo 25 rokov a uvedený Štatút právne aj skutkovo stratil oporu 
v platnej legislatíve a v zaužívanej praxi. 
  
Štatút mesta Moldava nad Bodvou v zmysle platnej legislatívy nemôže mať formu všeobecne 
záväzného nariadenia v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ale len formu 
prijatého uznesenia.  

Štatút mesta Moldava nad Bodvou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je základným normatívno-právnym a organizačným  predpisom mesta. 

Štatút mesta Moldava nad Bodvou upravuje v súlade  so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi najmä postavenie  a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta,  základné 
zásady hospodárenia a financovania, nakladania  s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť 
mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú 
štruktúru, spoluprácu medzi  nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, 
symboly, udeľovanie čestného občianstva mesta a  ceny mesta. 
 
V súlade s vyššie uvedeným, preto poslanci Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na 
základe §6 a § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijímajú :  
 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. ..../2018 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019. Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu : 
 
 ruší 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou Štatút mesta Moldava nad Bodvou č. 4. 
 
Návrh uznesenia je prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok § 12 ods. 7. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 
 schvaľuje  

Štatút mesta Moldava nad Bodvou v predloženom znení.    
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


