
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom 17. zasadnutí prerokovalo: 
 

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu 
 určenie overovateľov zápisnice 
 určenie zapisovateľa zápisnice 
 voľba návrhovej komisie 
2. Návrh na prijatie úveru mestom Moldava nad Bodvou vo výške stanovenej znaleckým 

posudkom, t. j. 289 000,- € a stanovisko hlavného kontrolóra mesta  
3. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v 

areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou 
4. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 
5. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou za pozemky vo vlastníctve 

Maroš Čierny a Erika Čierna (budova klziska K5)  
6. Návrh na schválenie zámeru vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste 

Moldava 
       nad Bodvou 
7. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému športovému klubu Moldava na 

Bodvou 
8. Informácia  o doručenom Rozhodnutí Ministerstva vnútra SR o schválení žiadosti 

o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku  
9. Rôzne 
10. Podnety občanov 
11. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 225/2020 

Bod č. 1 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou 
 
a)  volí 
      za overovateľov zápisnice:                         Mgr. István Nagy, Ladislav Zupko 
                                                                           
b)  berie na vedomie,  
      že za zapisovateľku bola určená:     Ing. Henrieta Tóthová 
 
c)   schvaľuje predložený program zasadnutia  
              
d)  volí 
      návrhovú komisiu v zložení:                 PaedDr. Jana Ločová, Ing. Ján Csala 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 

 
 
_________________________ 

        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                  v. r. 
           podpísal: dňa  19. 02. 2020 
 
 
 



 
Uznesenie č. 226/2020 

Bod č. 2 Návrh na prijatie úveru mestom Moldava nad Bodvou vo výške stanovenej 
znaleckým posudkom, t. j. 289 000,- € a stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 berie na vedomie 
 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou v súlade § 17 ods. 14 zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania – dlhodobého investičného úveru vo výške 289 000,00 Eur  
 

 schvaľuje  
 
prijatie úveru vo výške 289 000,00 Eur od Prima Banka Slovensko a. s., v zmysle schváleného 
zámeru uznesením č. 176/2019 zo dňa 21. novembra 2019 za účelom odkúpenia nehnuteľného 
majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou 
 

 poveruje  
 

primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta Moldava nad Bodvou na uzatvorenie zmluvy 
o úvere s Prima Banka Slovensko a. s.. 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 

 
 
_________________________ 

        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                  v. r. 
           podpísal: dňa  19. 02. 2020 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 227/2020 

Bod č. 3 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste 

Moldava nad Bodvou 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 schvaľuje 
nižšie uvedený majetok mesta za prebytočný majetok v súlade s článkom 26 ods. 1 platných 
a účinných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou, a preto 
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou a to : 
 a) stavby :  

Hala ,,A“ s. č. 607  na parc. č. CKN č. 796/4 k. ú. Moldava nad Bodvou,  
Hala ,,B“ bez s. č.   na parc. č. CKN č. 796/7 k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Hala ,,C“ s. č. 1303 na parc. č.  CKN    796/5 k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Budova  ,,J“ bez s. č. na parc. č. CKN   779/7  k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Budova ,,K“ bez s. č. na parc. č. CKN   779/6  k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Budova ,,L“  bez s. č. na parc. č. CKN   779/8  k. ú. Moldava nad Bodvou,   

  Ostatné:  
       Zlúčené stavby s. č. 1302 

  Zlúčené stavby s. č.   304  
 

b)   pozemky:   
       Parc. č. 796/1   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/3   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/4   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/5   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/6   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/7   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 779/5   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/6   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/7   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/8   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/9   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/10 k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
 
c)    príslušenstvo:  
       Plot plechový 
       Vonkajšie úpravy: prípojka vody, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná  
        šachta, plynová prípojka, NN rozvody, spevnená plocha asfaltová 
 
- formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
 
a zároveň 
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 schvaľuje  
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podmienky obchodnej verejnej 
súťaže: 
I. Vyhlasovateľ: 
názov: Mesto Moldava nad Bodvou 
sídlo:  Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 
zastúpený: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta 
IČO:    00 324 451  
DIČ: 2020746123 
Tel. 055 – 4880216 
 
II. Predmet obchodnej verejnej súťaže:  
a)    stavby :  

Hala ,,A“ s. č. 607   na parc. č. CKN č. 796/4 k. ú. Moldava nad Bodvou,  
Hala ,,B“ bez s. č.    na parc. č. CKN č. 796/7 k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Hala ,,C“ s. č. 1303  na parc. č. CKN    796/5 k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Budova  ,,J“ bez s. č. na parc. č. CKN  779/7 k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Budova ,,K“ bez s. č. na parc. č. CKN  779/6 k. ú. Moldava nad Bodvou, 
Budova ,,L“ bez s. č. na parc. č. CKN  779/8  k. ú. Moldava nad Bodvou,    

  Ostatné:  
  Zlúčené stavby s. č. 1302 
  Zlúčené stavby s. č.   304  
 

b)   pozemky:  
       Parc. č. 796/1   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/3   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/4   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/5   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/6   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 796/7   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 3522 
       Parc. č. 779/5   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/6   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/7   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/8   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/9   k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
       Parc. č. 779/10 k. ú. Moldava nad Bodvou vedené na LV č. 1533 
 
c)    príslušenstvo:  
       Plot plechový 
       Vonkajšie úpravy: prípojka vody, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná  
       šachta,  plynová prípojka, NN rozvody, spevnená plocha asfaltová. 
 
III. Hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže:  
Znaleckým posudkom č. 113/2019 zo dňa 21. 08. 2019 vypracovaným znalcom Ing. Juraj 
Miškovič, č. reg.: 912363, Nám. Ľ. Štúra 11, 045 01 Moldava nad Bodvou, určená na sumu 
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1 230 000,- €  (slovom jedenmilióndvestotridsať  tisíc eur).   
Hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže je zároveň aj minimálnou východiskovou cenou a 
teda aj najnižšou ponukou na odkúpenie, ktorú môže navrhnúť účastník obchodnej verejnej súťaže.  
 
Predmet OVS sa predáva ako celok. 
 
IV. Spôsob podávania návrhov: 
Po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľom je lehota 30 dní na podanie návrhu  
účastníka OVS od vyhlásenia OVS.  
 
Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa doručujú v uzatvorenej obálke na podateľni mestského 
úradu na adrese: 
 
Mesto Moldava nad Bodvou 
Mestský úrad 
Školská 2 
045 01 Moldava nad Bodvou 
 
S označením obálky: 
NEOTVÁRAŤ – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti v areáli bývalej  
                             Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou 
 
Účastník súťaže je v návrhu povinný predložiť: 

a) identifikačné údaje: 
 fyzická osoba-podnikateľ: meno, priezvisko, titul, sídlo, IČO, telefónne číslo, 

bankové spojenie, 
 právnická osoba: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu za spoločnosť, telefónne číslo,  

bankové spojenie, 
 b) označenie predmetu odkúpenia, 
 c) účel odkúpenia nehnuteľnosti, 
 d) cenový návrh za predmetné nehnuteľnosti, 
 e) účastník môže v návrhu uviesť ďalšie verejnoprospešné benefity odkúpenia nehnuteľnosti 

zo strany účastníka nad rámec základných podmienok obchodnej verejnej súťaže, 
 f) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Moldava nad Bodvou žiadne záväzky po 

dátume ich splatnosti, 
 g) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
V. Ďalšie podmienky OVS: 
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. 
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
3. Vyhlasovateľ si vyberie návrh podľa § 286 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
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4. Do súťaže budú zahrnuté len návrhy, ktorých obsah zodpovedá uverejneným podmienkam 
súťaže. 

5. Návrhy, ktoré budú doručené po lehote podávania návrhov nebudú zahrnuté do súťaže. 
6. Vyhodnocovanie doručovaných ponúk uskutoční komisia, ktorá určí poradie úspešnosti 

doručených ponúk. Komisia má právo vylúčiť ponuku, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené 
v OVS. Víťazná ponuka bude predložená mestskému zastupiteľstvu na schválenie.  

7. Víťazný návrh schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na najbližšom 
zasadnutí. V prípade, ak mestské zastupiteľstvo neschváli predložený návrh, nebude možné 
s navrhnutým účastníkom uzatvoriť kúpnu zmluvu. Vyhlasovateľ oznámi schválenie víťazného 
návrhu do 7 dní od prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva, úspešnému uchádzačovi.   

8. V prípade, ak pre prekážky na strane víťaza OVS nebude uzatvorená kúpna zmluva do 30 dní 
odo dňa prijatia uznesenia, má vyhlasovateľ súťaže právo predložiť mestskému zastupiteľstvu 
na schválenie návrh účastníka, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí určenom komisiou, alebo 
vyhlásiť novú OVS, resp. OVS zrušiť. 

 
VI. Kritérium vyhodnotenia OVS podľa § 286 ods. 2 Obchodného zákonníka 
Poradie účastníkov určí na základe kritéria najvýhodnejšia cena 5 členná komisia schválená 
Mestským zastupiteľstvom mesta Moldava nad Bodvou   
a zároveň 
 

 schvaľuje 
 
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 5 – člennú komisiu vyhodnotenia 
splnenia podmienok účastníkov obchodnej verejnej súťaže tvorenú:   
1)   JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
2)   Ing. Vojtech Bodnár 
3)   Ing. Ján Csala  
4)   Ing. Norbert Krušinský  
5)   Ing. István Zachariaš 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

                                                                                 
_________________________ 

        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                 v. r. 
 
            podpísal: dňa 19. 02. 2020 
 



 
Uznesenie č. 228/2020 

Bod č. 4 Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej 
samosprávy 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 odvoláva delegovaných zástupcov mesta z členstva v Rade školy: 
 

CVČ CVrČek, Školská 5, Moldava n/B Ing. Ján Csala   - k 30. 03. 2020  
  
ZŠ, Severná 21, Moldava n/B  Mgr. István Nagy, PaedDr. Jana Ločová,                 

PaedDr. Klára Vranaiová PhD., Ing. Henrieta Tóthová 
- k 10. 04. 2020 

MŠ, Hviezdoslavova 17, Moldava n/B       Ladislav Zupko - k 18. 04. 2020                   

ZŠ, ČSA 15, Moldava n/B Ing. Norbert Krušinský, Bc. Norbert Pecze,        
PaedDr. Klára Vranaiová PhD., Ing. Katarína 
Drenková - k 25. 04. 2020 

MŠ, Severná 19, Moldava n/B             Ing. Vojtech Bodnár, Mgr. Martin Tökészky,     
PaedDr. Klára Vranaiová PhD.- k 28. 04. 2020 

 
 deleguje na funkčné obdobie 2020 – 2024 zástupcov mesta za členov Rady školy: 

 
   pri CVČ CVrČek, Školská 5, Moldava n/B od 31. 03. 2020 

    1. Ing. Ján Csala 
 

   pri ZŠ, Severná 21, Moldava n/B od 11. 04. 2020 
    1. Mgr. István Nagy 

2. PaedDr. Jana Ločová 
3. PaedDr. Klára Vranaiová,  PhD. 
4. Ing. Henrieta Tóthová 

 
   pri MŠ, Hviezdoslavova 17, Moldava n/B  od 19. 04. 2020 

              1. Ladislav Zupko 
 
   pri ZŠ, ČSA 15, Moldava n/B od 26. 04. 2020 

    1. Ing. Norbert Krušinský 
2. Bc. Norbert Pecze 
3. PaedDr. Klára Vranaiová,  PhD. 
4. Ing. Katarína Drenková 
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pri MŠ, Severná 19, Moldava n/B od 29. 04. 2020 
    1. Ing. Vojtech Bodnár 

2. Mgr. Martin Tökészky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

                                                                                 
_________________________ 

        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                 v. r. 
 
            podpísal: dňa 19. 02. 2020 
 
            
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Uznesenie č. 229/2020 

Bod č. 5 Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou za pozemky vo 
vlastníctve Maroš Čierny a Erika Čierna (budova klziska K5) 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 schvaľuje   
 
zámenu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, a to dielu „2“ vo výmere 
31 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou a na ňom postavenom sociálnom 
zariadení, pričom diel „2“ vznikol odčlenením od parcely „C“ KN č. 1020/288 vedenej na LV č. 
1533 – zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 304 m2, ktorá je evidovaná na Okresnom úrade 
Košice – okolie, katastrálny odbor pre obec Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava nad Bodvou, na 
základe Geometrického plánu č. 27/2019 zo dňa 22.05.2019 vyhotoveným vyhotoviteľom: 
Popovics Ivan Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, so sídlom Budovateľov 22, 045 01 Moldava nad 
Bodvou, bez finančnej kompenzácie za časti nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Maroša 
Čierneho, rodné číslo:  a Eriky Čiernej, rodné číslo: , obaja bydliskom: 

, 044 25 Medzev, Slovenská republika a to konkrétne: 
 
a) dielu „1“ o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou, ktorý 
vznikol odčlenením na základe Geometrického plánu č. 27/2019 zo dňa 22. 05. 2019 vyhotoveným 
vyhotoviteľom: Popovics Ivan Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, so sídlom Budovateľov 22, 045 
01 Moldava nad Bodvou, od parcely „C“KN č. 1020/55 vedenej na LV č. 3692 evidovanej na 
Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor pre obec Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava 
nad Bodvou, 
b) novovytvorenej parcely č. 1020/415 o výmere 25 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Moldava nad Bodvou, ktorá vznikla odčlenením na základe Geometrického plánu č. 27/2019 zo 
dňa 22. 05. 2019 vyhotoveným vyhotoviteľom: Popovics Ivan Geodézia – Kras, IČO: 37 016 610, 
so sídlom Budovateľov 22, 045 01 Moldava nad Bodvou, od parcely „C“ KN č. 1020/292, vedenej 
na LV č. 3692 evidovanej na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor pre obec 
Moldava nad Bodvou, k. ú. Moldava nad Bodvou. 
 
 
Návrh uznesenia prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
 
 
                                                                                                                

_________________________ 
        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                 v. r. 
 
            podpísal: dňa 19. 02. 2020 



 
            

Uznesenie č. 230/2020 
Bod č. 6 Návrh na schválenie zámeru vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy 

v meste Moldava nad Bodvou 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 schvaľuje   
 
zámer vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Moldava nad Bodvou, ktorej 
výsledkom bude Generel statickej dopravy mesta Moldava nad Bodvou podľa požiadaviek 
vyplývajúcich zo Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                 
_________________________ 

        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                 v. r. 
 
            podpísal: dňa 19. 02. 2020 
 



 
 
 

Uznesenie č. 231/2020 
Bod č. 7 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému športovému 

klubu Moldava nad Bodvou 
 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 schvaľuje  
 
v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverenie majetku mesta vo 
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou do správy Mestskému športovému klubu, Školská 2, 045 
01 Moldava nad Bodvou,  a to konkrétne :  
 
Revitalizácia športového areálu 
Obstarávacia cena:                                13 431,20 € 
Oprávky:                                                      27,98 € 
Zostatková cena:                                   13 403,22 € 
 
Psí park – agility 
Obstarávacia cena:                                18 633,74 € 
Oprávky:                                                      38,82 €   
Zostatková cena:                                   18 594,92 € 

 
Multifunkčné ihrisko – športový areál 
Obstarávacia cena:                                33 560,06 € 
Oprávky:                                                      69,92 € 
Zostatková cena:                                    33 490,14 € 

 
Technické zhodnotenie budovy bufetu v športovom areáli 
Obstarávacia cena:                                 47 025,23 €      
Oprávky:                                                       97,97 € 
Zostatková cena:                                    46 927,26 € 
 
Detské ihrisko Playsystém  
Obstarávacia cena:                                 8 011,09 € 
Oprávky:                                                   945,71 € 
Zostatková cena:                                    7 065,38 € 

 
 
 
 
 



 
druhá strana uznesenia č. 231/2020 

 
 
Vlastné zdroje 
 
Nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene:      112 650,23 € 
Hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene:              8 011,09 € 
       
účtovne od 1. 02. 2020 na dobu neurčitú za účelom ich správy, údržby a užívania. 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 

                                                                                 
_________________________ 

        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                 v. r. 
 
            podpísal: dňa 19. 02. 2020 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 232/2020 
Bod č. 8 Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o schválení žiadosti o nenávratnom 

finančnom príspevku – Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie  
 

1) Rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení žiadosti o NFP – 
Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou 

 
2) Celkové predpokladané náklady týkajúce sa realizácie projektu - Prestupné bývanie 

v Moldave nad Bodvou 
 

3) Spôsob financovania projektu Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou bude realizovaný 
samostatným uznesením mestského zastupiteľstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

 
 
 

 
 
                                                                                 
_________________________ 

        JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
         primátor mesta 
                 v. r. 
 
            podpísal: dňa 19. 02. 2020 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




