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Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 
nemá dopad 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 k bodom č............ 
Petícia občanov z mestskej časti Budulov na schválenie erbu a vlajky mestskej časti Budulov 

 
 

Dňa 9.5.2017 bola mestu Moldava nad Bodvou doručená petícia, ktorou obyvatelia mestskej 
časti Budulov žiadajú, aby pred Heraldickú komisiu Heralického registra Slovenskej republiky 
v Bratislave bol predložený návrh erbu a vlajky tak, ako je opísaný v petícii a taktiež graficky 
znázornený. 
Petíciu podpísalo 326 obyvateľov. 
  

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 
podľa zákona o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, 
prípadne znelku obce. 
 Podľa § 5c zákona o petičnom práve: „Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 
samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán 
územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.“ 
  

Podľa vyššie uvedeného príslušným orgánom na prerokovanie a vybavenie petície je Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou. 
 
 
 

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

.................... 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
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. 
 

          
 


