
 

 

 
Určené na: 
14. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, 
dňa 16. 12. 2019 
K bodu programu č.: 3 
 
Názov dokumentu: 

Návrh na schválenie dotácie mestu Prešov podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
predkladá: 
 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
primátor mesta 

vypracované: 
 
JUDr. Richard Kacvinský 
právny odbor  

prerokované: 
Mestská rada mesta Moldava nad Bodavou 
 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správa 
návrh na uznesenie 
 

Legislatívne východiská: 
 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 

 
 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 
 5.000,- €  

 
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. 3 

Návrh na schválenie dotácie mestu Prešov podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Mesto Moldava nad Bodvou vyjadruje solidaritu mestu Prešov v súvislosti s tragickou udalosťou 
výbuchu plynu na Mukačevskej ulici dňa 06. 12. 2019, a preto má záujem poskytnúť finančnú 
pomoc - dotáciu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 5.000,- € (slovom: päťtisíc eur) na 
transparentný účet mesta Prešov: 
 
Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229 

Variabilný symbol:  6122019 

      
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:  

 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2019 z 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 
výške 5.000,- € (slovom: päťtisíc eur) mestu Prešov, so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 
00327646 za účelom poskytnutia finančnej pomoci pri likvidácii následkov výbuchu na 
Mukačevskej ulici v meste Prešov.   
 
a zároveň 
 

 poveruje  
 
primátora mesta Moldava nad Bodvou vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s poskytnutím 
schválenej dotácie mestu Prešov.   
 
 
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. 
 
 


