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Legislatívne východiská: 
 

 
 
 

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. 26 
 

Zámer na predloženie žiadosti o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 
krajine. 

 
Dňa 22. 06. 2020 na 20. zasadnutí mestské zastupiteľstvo uznesením č. 274/2020 schválilo zámer 
na predloženie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na 
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 
 
Kód výzvy:  OPKZP-PO2-SC211-2020-62 
Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v meste Moldava nad Bodvou 
 
 
Návrh predkladaného uznesenia je podkladom k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
ktorá bude odoslaná žiadateľom do 31. 08. 2020.   
 

 
 

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 
  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy 
nasledovne: 
 

- Kód výzvy:  OPKZP-PO2-SC211-2020-62 
- Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v meste Moldava nad Bodvou 
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená 

z celkových oprávnených výdavkov .............. € predstavuje čiastku      ................. 
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

 
 
 
 
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.  
 
 
 


