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Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta: 
 

 
Zaťaží rok 2019 

 
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 odstránenie stavby - bytového domu na Bartalosovej ulici a to Bytového domu C1 -
 súp. č. 698 v Moldave nad Bodvou 
 
 
Mesto Moldava nad Bodvou prijalo na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Uznesenie č. 
158/2016, ktorým schválilo zámer výstavby/ rekonštrukcie bytových domov na Bartalosovej ulici 
a to Bytového domu C2 -  súp. č. 697 stojaceho na parcele č. 1175 evidovanej na LV č. 32 registra 
„C“ pre k.ú, Moldava nad Bodvou a Bytového domu C1 - súp. č. 698 stojaceho na parcele č. 1199 
evidovanej na LV č. 3455 registra „C“ pre k.ú. Moldava nad Bodvou.  
 
Celkovým cieľom tohto zámeru bolo revitalizovať Bartalosovú ulicu s úmyslom vytvoriť zdravé 
a bezpečné životné prostredie pre obyvateľov predmetnej lokality a to tvorbou 12 nových, 
vyhovujúcich nájomných bytov s bežným štandardom o priemernej rozlohe 60 m2 pre obyvateľov 
Moldavy nad Bodvou.  

Spôsob financovania realizácie výstavby nájomných bytov mal byť v zmysle schváleného zámeru 
realizovaný prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 70% a podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o 
Štátnom fonde rozvoja bývania v jeho platnom znení a dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR vo výške 30% podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a podľa Opatrenia Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
 

Mesto si nechalo následne v roku 2016 a 2017 vypracovať Predbežný statický posudok ako aj 
Stanovisko a Záväzné stanovisko spoločnosti PRORESING s.r.o., s ktorých vyplynula potreba 
generálnej opravy, resp. sanácie bytových domov od základov, pretože poškodenie objektov je 
v rozsahu 85 – 95 %.     

Mesto prejednanú generálnu opravu, resp. sanáciu bytových domov riešilo aj prostredníctvom 
príslušného stavebného úradu, ktorý dňa 02.11.2016 vydal Rozhodnutie číslo : BP 465/2016-
1/2016 o povolení odstrániť stavbu bytového domu C1 súp. č. 698 na pozemku KN – C parc. č. 
1199 kat. územie Moldava nad Bodvou. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a účinnosť dňa 
8.11.2016.    
 
Mesto Moldava nad Bodvou ale odstránenie uvedeného bytového domu C1 ale nestihlo 
zrealizovať, pretože poslanci bývalého MsZ dňa 05.04.2017 prijali Uznesenie č. 429/2017, ktorým 
zrušili uznesenie č. 158/2016 a taktiež Uznesenie č. 159/2016 a schválili predaj obytného bloku C1 
na ul. Bartalosovej v Moldave nad Bodvou aj s pozemkom prostredníctvom dobrovoľnej dražby.  
 
Primátor využil svoju právomoc uplatniť sistačné právo a uvedené Uznesenie č. 429/2017 
v zákonom stanovenej lehote nepodpísal. Poslanci MsZ následne na 32. zasadnutí MsZ konaného 
dňa 25.04.2017 Uznesením č. 447/2017 prelomili primátorove právo veta a Uznesenie č. 429/2017 
potvrdili. Tým nadobudlo právoplatnosť a účinnosť.   



 

 

 
Vedenie mesta sa v novom volebnom období 2018 - 2022 domnieva, že nie je pre mesto efektívne 
hospodárne a účelne sa zbavovať nehnuteľného majetku v centre mesta a preto by chcelo 
zrealizovať revitalizáciu Bartalosovej ulice v zmysle pôvodného zámeru schváleného Uznesením č. 
158/2016 ako aj v súlade s vypracovanou odbornou dokumentáciou spoločnosti PRORESING 
s.r.o. a odstrániť stavbu na Bartalosovej ulici a to Bytového domu C1 - súp. č. 698 v Moldave nad 
Bodvou.   
 
V súlade s vyššie uvedeným, preto navrhujeme poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave 
nad Bodvou, aby na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
prijali toto uznesenie :  
 
 

Návrh na uznesenie 
 

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

 ruší 
 
uznesenie č. 447/2017 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 
25.04.2017, ktorým sa potvrdilo uznesenie č. 429/2017 o zrušení uznesenia č. 158/2016 Zámer 
výstavby/rekonštrukcie bytového domu na ul. Bartalosovej, uznesenia č. 159/2016 Zámer 
prístavby na ul. Bartalosovej a schválení predaja obytného bloku C 1 na ul. Bartalosovej 
v Moldave nad Bodvou aj s pozemkom prostredníctvom dobrovoľnej dražby.   
 
  

 schvaľuje  
 
odstránenie stavby bytového domu na Bartalosovej ulici v Moldave nad Bodvou a to Bytového 
domu C1 - súp. č. 698 stojaceho na parcele č. 1199 evidovanej na LV č. 3455 registra „C“ pre k.ú. 
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. 
 


