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Legislatívne východiská: 
 

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 
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 na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme 

životy,  n.o.  
 

Dňa 07.12.2018 bola mestskému úradu mesta Moldava nad Bodvou doručená žiadosť 
neziskovej organizácie Zachraňujeme životy, n.o. zo dňa 06.12.2018 o odpustenie nájomného, 
v ktorej žiadajú o odpustenie nájmu na dobu neurčitú v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Mesto zverejnilo zámer v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na dobu 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mestu počas tejto lehoty neboli 
doručené žiadne návrhy ani pripomienky k navrhovanému zámeru. 

Mesto splnilo všetky podmienky podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí nato, 
aby mohlo predložiť tento bod na schválenie MsZ. 
 
 

 Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. ..../2019 z  3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 nájom nebytových priestorov: 
- vstupná miestnosť vo výmere 6,3m²,  
- učebňa- herňa vo výmere 20 m²,  
- cvičebná miestnosť vo výmere 16 m²,  
- kuchyňa+ šatňa vo výmere 15 m²,  
- miestnosť pre personál vo výmere 2,86 m²,  
- WC vo výmere 2,5 m²,  
- kúpeľňa vo výmere 6,6 m²,  
- technická miestnosť vo výmere 3,00 m²,  
 
spolu vo výmere 72,26 m²  

 
nachádzajúcich sa v budove súp. č. 771, postavenej na parc. č. 1335- zastavaná plocha a nádvorie, 
parc. registra „C“, evidované na LV. č. 1533, k.ú. Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad 
Bodvou pre Zachraňujeme životy, n.o.,  IČO: 35 582 707, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 
za sumu 1,- € na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie 
všeobecne prospešných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, doplnkové vzdelávanie detí, 
mládeže, poskytovanie sociálnych služieb na území mesta Moldava nad Bodvou pre obyvateľov 
Moldavy nad Bodvou ako aj pre obyvateľov okolitých obcí. 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
 
 


