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Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
Uznesenie č. 127/2019 

 
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 k bodu č. 4 

 
Oprava textu Uznesenia č. 127/2019 Bod č. 3 Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov 
hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou - Nákup autobusu za účelom podpory mobility 
žiakov 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou prijalo na svojom 8. zasadnutí dňa 24.07.2019 
Uznesenie č. 127/2019, ktorým: 
a) schválilo kúpu min. 18 miestneho autobusu po schválení žiadosti o regionálny príspevok 
b) schválilo spolufinancovanie autobusu z vlastných zdrojov vo výške 8 000,00 Eur z rezervného 
fondu mesta.  
 
Keďže zmluva o regionálnom príspevku na spolufinancovanie autobusu neukladá povinnosť mestu 
Moldava nad Bodvou zaviazať sa určitým počtom miest na sedenie, je flexibilnejšie a praktickejšie 
vynechať v prijatom Uznesení počet miest na sedenie spolufinancovanej kúpy autobusu.  
 
 
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 :  
 
Uznesenie č. ..../2019 z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 09. 09. 2019  
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 
opravu textu Uznesenia č. 127/2019 Bod č. 3 Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej 
dopravy v Moldave nad Bodvou - Nákup autobusu za účelom podpory mobility žiakov 
v nasledujúcom znení:  
 

Uznesenie č. 127/2019 
Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou - 

Nákup autobusu za účelom podpory mobility žiakov 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 
kúpu 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.  
 


