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Legislatívne východiská: 
 

 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
Uznesenie č. 183/2016 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
nemá vplyv na rozpočet 

 
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 na schválenie návrhu erbu a vlajky mestskej časti Budulov 
 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou prijali dňa 04.02.2016 Uznesenie č. 
183/2016, ktorým zobrali na vedomie návrh erbu a vlajky mestskej časti Budulov v predloženom 
znení. Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou po nadobudnutí účinnosti tohto uznesenia 
realizoval vôľu poslancov a podal ešte začiatkom roku 2016 návrh na zápis takto schválených 
symbolov Budulova do heraldického registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
 
Heraldický register Ministerstva vnútra vydal dňa 06.12.2016 rozhodnutie, ktorým neodporučil 
návrh erbu Budulova v predloženom znení. Mal zato, že predložený návrh reprodukcie pečate 
Malého Budulova a to bociana s trojuholníkom nad hlavou nemá historickú oporu v podkladoch, 
ktoré si heraldický register zaobstaral so Štátneho archívu v Košiciach. Usúdili, že obsahom 
historickej pečate je ľudská postava, azda postava biskupa s mitrou na hlave, v žiadnom prípade 
však nie bocian.       
Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou preto nechal prepracovať odborných archivárom p. 
PhDr. Gabrielom Szeghym pôvodný návrh erbu a vlajky mestskej časti Budulov, ktorý sa priklonil  
k návrhu erbu jazdca na koni.   
 
Návrh tohto erbu odporučila poslancom schváliť Komisia pre mestskú časť Budulov na svojom 18. 
zasadnutí dňa 02.02.2017  
 
Na základe vyššie uvedeného preto predkladáme poslancom Mestského zastupiteľstva mesta 
Moldava nad Bodvou na schválenie návrh erbu a vlajky mestskej časti Budulov, ktoré budú 
predložené na schválenie Heraldickému registru Ministerstva vnútra SR a žiadame ich, aby tieto 
symboly Budulova v predloženom znení schválili.    
 
 

Návrh na uznesenie 
 

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

 schvaľuje v súlade s §11 ods. 4 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
návrh erbu a vlajky mestskej časti Budulov mesta Moldava nad Bodvou, ktoré budú 
predložené na schválenie Heraldickému registru Ministerstva vnútra SR 
v predloženom znení p. PhDr. Gabriela Szeghyho zo dňa 07.02.2017.   

 
 
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. 
 


