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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: 

 

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. 
Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. č. 1097/3-C, k. ú. Moldava nad Bodovu – A. Sanislo 
 
 
Predmetom žiadosti je kúpa časti pozemku parc. č. 1097/3-C pri rodinnom dome žiadateľa na 
pozemku parc. č. 10979/13-C. 
Mesto Moldava nad Bodvou v súčasnosti pripravuje zámer návrhu riešenia celej tejto lokality na 
ul. Nová, kde pôvodne mal stáť polyfunkčný obytný dom na ôsmych parcelách. Zámerom je návrh 
technicky najvhodnejšieho riešenia celej tejto lokality, vrátane predmetných ôsmych parciel celého 
tohto územia, samozrejme v súlade s územný plánom. 
Územie je nutné zabezpečiť kompletnou infraštruktúrou, prípadne alternatívnou cestou aj pre 
peších. Pozdĺž oplotenia gymnázia je teplovodný rozvod, ktorý je treba plne rešpektovať, vrátane 
ochranného pásma. 
Do doby prípravy zámeru návrhu riešenia celej tejto lokality by nebolo vhodné predávať alebo 
iným spôsobom zasahovať do tohto územia. 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

 odporúča 
počkať s predajom časti pozemku na parc. č. 1097/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou – A. Sanislo do 
doby prípravy zámeru návrhu riešenia celej tejto lokality.   

 
 

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

 schvaľuje - neschvaľuje 
 
predaj časti pozemku parc. č. 1097/3-C pri rodinnom dome žiadateľa na pozemku parc. č. 
10979/13-C. pre žiadateľa A. Sanislo 
 
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.  

 


