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Legislatívne východiská: 
 

 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 
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 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou  

 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva na slávnostnom mestskom zastupiteľstve konaného dňa 
30.11.2018 Uznesením č. 5/2018 zriadili Mestskú radu mesta Moldava nad Bodvou a jej členov.  
 

Z dôvodu, že sa týmto uznesením formálne ustanovila nová mestská rada, ako aj z dôvodu 
legislatívnych zmien v súvislosti s prijatím zákona č. 70/2018 ktorým sa zmenil zákon č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení bolo potrebné prepracovať Rokovací poriadok Mestskej rady mesta 
Moldava nad Bodvou. Legislatívnou zmenou je najmä vyňatie povinnosti primátora mesta 
prerokovať vetované uznesenie v mestskej rade pred pozastavením jeho výkonu, ktorá bola do 
účinnosti zákona č. 70/2018 jeho povinnosťou podľa § 13 ods. 6 poslednej vety zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov.     
 

V súlade s vyššie uvedeným, preto poslanci Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na 
základe § 11 ods. 4 písm. n)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijímajú :  
 
 

 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2018 z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 ruší 
 
Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou schválený Uznesením č. 8/2015 zo 
dňa 12.01.2015.  
 
 

 schvaľuje  
 
Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou  
 
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  
  


