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materiál obsahuje: 
 

 
Legislatívne východiská: 
 

 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Moldava n/Bodvou 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

Pri schválení spolufinancovanie 2.179,21 Eur 
s DPH 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 

Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z.: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa k bodu č. 
Návrh na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú 
cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, 

Hlavná 47, Moldava nad Bodvou. 
 

Predmetom záujmu investora je výstavba prístupovej komunikácie na pozemky p. č. 488 a 483, 
ktoré patria súkromným vlastníkom. Prístupová komunikácia má byť vedená cez parcelu č. 484, 
ktorá patrí mestu Moldava nad Bodvou a cez parcelu 488 a bude napojená na miestnu komunikáciu 
na ulici Vodná. 
Na parcele 484 sa nachádza objekt vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou. Na jeho pravej 
strane sa nachádza prístup na dvor, ktorý umožňuje vstup na pozemok 484 a 488. Vstup je od 
vedľajšej parcely oddelený múrom. Navrhuje sa vybudovať prístupovú komunikáciu s asfaltovým 
povrchom, ktorá má za úlohu zabezpečiť prístup na okolité parcely č. 488, 483, 484. Bude mať 
dĺžku 25,04m a bude začínať na miestnej komunikácii na ulici Vodná a ukončená bude na hranici 
s pozemkom 483. Prístupová komunikácia bude jednopruhová obojsmerná šírky 2,80 m. 
Predpokladá sa, že po nej budú chodiť osobné autá, maximálne však ľahké nákladné vozidlá typu 
dodávka s maximálnou dĺžkou vozidla 6,90 m. 
Na konci komunikácie sa vybuduje brána na pozemok 483 a na pravej strane sa vybuduje plot 
popri komunikácii aj s bránou na vstup na pozemok 488. Brány, ani plot nie sú premetom riešenia 
a musia sa zrealizovať samostatne. Aby sa ľahké nákladné vozidlá typu dodávka s maximálnou 
dĺžkou vozidla 6,90 m dostali bez problémov z parcely 488 na komunikáciu je potrebné v tomto 
mieste rozšíriť komunikáciu. 
Po skončení prác bude nová komunikácia ležať tak na parcele č. 484 ako aj 488. Je vhodné, aby po 
realizovaní stavby došlo na základe geometrického plánu k vysporiadaniu tak, aby komunikáciu 
vlastnil len jeden vlastník. 
Rozpočet podľa projektovej dokumentácie je vo výške 7 137,62 Eur s DPH, z tejto sumy by hradil 
žiadateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, 
Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou sumu vo výške 2/3, celkovo 4.758,41 
Eur s DPH  (vrátane spolufinancovania p. Rácza vo výške 1/3) a zvyšok 1/3 by hradilo mesto 
Moldava nad Bodvou 2.179,21 Eur s DPH (cena uvedená podľa projektovej dokumentácie, pred 
verejným obstaraním).  
 
Spolu rozpočet 7 137,62 Eur s DPH: 
1/3 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou 
1/3 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou (p. Rácz) 
1/3 mesto Moldava nad Bodvou 
 
MsÚ predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre 
Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, 
Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou. 
 
 

 
 



 

 

 
 

Návrh na uznesenie  
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  
 

 odporúča/neodporúča 
 
Návrh na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú cirkev na 
Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava 
nad Bodvou. 

 
 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11. 04. 2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 
spolufinancovanie prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – Cirkevný 
zbor Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou v 
maximálnej výške 2.179,21 Eur s DPH. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


