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Legislatívne východiská: 
 

 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
 

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: 
 

 
 
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. 13 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného 
programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s 
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s 
kódom: OPLZ-PO6-SC611-2018-2. 

Mesto v zmysle uznesenia 121/2019 zo dňa 9.7.2019 podalo projekt, ktorý bol schválený v januári 
2020, v mesiaci jún 2020 bola v zmysle schválenej žiadosti podpísaná zmluva o NFP.  
Prestupné bývanie  
Zmluva o NFP:  
Oprávnený náklad :                      506 311,65 € s DPH   
Dotácia vo výške 95 % ON :       480 996,07 € s DPH 
Kofinancovanie 5% :                         25 315,58 € s DPH 
 
Rozpočet stavebných prác – predpokladaná hodnota zákazky je vo výške: 675 522,60 EUR s DPH. 
Z dôvodu, že nie je možné začať proces verejného obstarávania, ak nie je na projekt dostatočné 
finančné krytie, je potrebné odsúhlasiť financovanie na stavebné práce pred spustením VO vo 
výške 169 210,95 € s DPH.  
Ide o spolufinancovanie pred realizáciou VO, tzn. výška sa môže VO zmeniť.  Financovanie sa 
dotkne v prevažnej väčšine rozpočtu mesta na rok 2021 (viď harmonogram prác).  
 
 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2020 z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 08. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:  
 

 schvaľuje  
spolufinancovanie stavebných prác na projekt Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou vo výške 
169 210,95 Eur.  
 

 berie na vedomie 
upravenie výšky spolufinancovania stavebných prác po ukončení verejného obstarávania 
 

 ukladá 
zapracovať výšku spolufinancovania stavebných prác na projekt Prestupné bývanie v Moldave nad 
Bodvou po ukončení verejného obstarávania do rozpočtov mesta na rok 2020, 2021, 2022. 
 
 
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.  
 
 
 


