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Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou - 
Nákup autobusu za účelom podpory mobility žiakov 

 
predkladá: 
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materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie  
 

 
Legislatívne východiská: 
 

 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

v prípade poskytnutia príspevku 
spolufinancovanie  8000,00 Eur 

 
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 bodu č. 
Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou - 
Nákup autobusu za účelom podpory mobility žiakov 

 

Akčný plán rozvoja okresu Košice - okolie bol schválený vládou SR na výjazdovom rokovaní dňa 
03. októbra 2018 uznesením vlády. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne 
nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne 
výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho 
príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest. 

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce 
prioritné oblasti: 

A. Vytvorenie platformy pre rozvoj okresu Košice-okolie a Centra podpory 
regionálneho    rozvoja okresu Košice-okolie 

B. Vzdelávanie (podpora mobility žiakov, duálneho vzdelávania, zvyšovania kapacít jaslí, 
predškolských zariadení a základných škôl a pod.) 

C. Poľnohospodárstvo, priemysel a služby (podpora mikro a malých podnikov, mobility voľnej 
pracovnej sily) 

D. Infraštruktúra a životné prostredie (podpora výstavby čistiarní odpadových vôd, cyklociest, 
protipovodňových opatrení, spracovania komunálneho odpadu) 

E. Cestovný ruch (vybudovanie absentujúcej infraštruktúry, 1-dňovej turistiky) 
F. Sociálna oblasť, ambulantná zdravotná starostlivosť a služby zamestnanosti 

Mesto Moldava nad Bodvou žiada o poskytnutie regionálneho príspevku na podporu Zvýšenia 
mobility žiakov základných, stredných a materských škôl z dôvodu nepodporovania daného typu 
aktivity v rámci výziev vyhlásených z Európskych fondov. 
 
 

ÚDAJE O PROJEKTE 
Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou 
Nákup autobusu za účelom podpory mobility žiakov  
 Mesto Moldava nad Bodvou 
 11/2019  

 
 

FINANCOVANIE PROJEKTU  (V EUR) 
Celkové oprávnené výdavky na 
projekt 

38 550 eur 

z toho požadovaný 
regionálny príspevok 

30 550 eur 

z toho vlastné zdroje 8 000 eur 
 
 
 
 
 



 
 

 POPIS REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTUi   

Aktivita 1:  

Názov: Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou 

Identifikácia a špecifikácia činností: Obstaranie minimálne 18 miestneho autobusu za účelom rozšírenia prepravnej 
kapacity jestvujúcich prostriedkov hromadnej dopravy na podporu mobility žiakov so zabezpečením rovnomerného 
pokrytia kapacít jednotlivých školských zariadení na území mesta Moldava nad Bodvou  

Hlavná činnosť: Obstaranie min. 18 miestneho autobusu, ktoré je potrebné uskutočniť pre dosiahnutie stanoveného 
účelu projektu. 
 
Vstupy a časový harmonogram realizácie aktivít: Nákup autobusu po schválení žiadosti o príspevok a kontrole 
verejného obstarávania 

Personálne a technické zabezpečenie projektu bude zabezpečené v réžii mesta, ktoré na to bude mať vymedzené 
dostatočné personálne a technické kapacity.  

Výsledky projektu budú dlhodobé, prínosné. Všetky vynaložené finančne prostriedky budú hospodárne a efektívne 
vynaložené.  

Udržateľnosť projektu po ukončení fyzickej realizácie jeho aktivít bude zabezpečovať mesto v rámci vlastných 
personálnych a finančných kapacít. Následné aktivity súvisiace s ukončeným projektom budú súvisieť s pravidelnými 
kontrolami, údržbou a v prípade potreby opravami. Zabezpečením pravidelnej a adekvátnej starostlivosti sa dosiahne 
jednak predĺženie životnosti autobusu. Týmto sa zabezpečí čo najdlhšia udržateľnosť nielen pre súčasné, ale aj budúce 
generácie obyvateľov regiónu. 

Publicita projektu: mesto Moldava nad Bodvou zabezpečí publicitu projektu a propagáciu podpory formou 
poskytnutia regionálneho príspevku z MV SR v rámci informácii na webovom sídle žiadateľa, bude prezentovaná vo 
vzdelávacích inštitúciách a uvedená na autobuse zakúpenom z regionálneho príspevku. 

 
 
 

Uznesenie č. ..../2019 z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa ................... Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 
kúpu min. 18 miestneho autobusu po schválení žiadosti o regionálny príspevok 
 

 schvaľuje  
spolufinancovanie autobusu z vlastných zdrojov vo výške 8 000,00 Eur z rezervného fondu mesta. 
 
 
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.  
 

 
                                                 


