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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 

Návrh Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom druhom zasadnutí dňa 20.12.2018 
uznesením č. 21/2018 schválilo schvaľuje VZN č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad 
Bodvou. V zmysle predmetného VZN sa dňa 17.1.2019 uskutočnila ustanovujúca schôdza 
Denného centra pre seniorov v Moldave nad Bodvou, na ktorej bola zvolená samospráva denného 
centra. 
V zmysle predmetného VZN predkladáme MsZ na schválenie Štatút Denného centra seniorov 
Moldava nad Bodvou 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa ................... Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 
Štatút Denného centra seniorov Moldava nad Bodvou 
 

 berie na vedomie 
 
Domový  poriadok Denného centra seniorov Moldava nad Bodvou 
 
 
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. 
 


