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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
Dňa: 10. 06. 2021 
 
K bodu programu č.: 6  
 
Názov dokumentu:  
 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Regenerácia vnútroblokového 
priestoru ulíc Bartalosova, Krátka v Moldave nad Bodvou“ 

 

predkladá: 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
Prednosta úradu 

vypracované: 
Mgr. Jana Faragóová 
Investičný odbor 

  

prerokované: 
Mestská rada mesta Moldava nad Bodvou 
Komisia finančná, správy majetku a obchodu 

materiál obsahuje: 
 dôvodovú správu 
 návrh na uznesenie 

 
  

 
Legislatívne východiská: 
 

 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

5% spolufinancovanie  
 
 

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.: 
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Dôvodová správa k bodu č. 6 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Regenerácia vnútroblokového 

priestoru ulíc Bartalosova, Krátka v Moldave nad Bodvou“ 

   
Mesto Moldava nad Bodvou má záujem predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných 
z príspevku zo zdrojov IROP, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, schválenú uznesením č. 397/2021 z 26. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 29. 04. 2021, nasledovne: 
 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  
 
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
 
Konkrétny cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 
oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov 
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 
 
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65  
 
Dátum vyhlásenia: 26. 03. 2021 
 
Rozpočet projektu:   
Stavebné práce: 254 245,62 € 
Projektová dokumentácia: 1 800 € 
Stavebný dozor: 4 200 € 
Rezerva na nepredvídateľné výdavky: 6 356,14 €  
Informovanie – plagáty: 150€_____________________   
Celkové oprávnené výdavky na projekt: 266 751,76 € 
 
Financovanie projektu: Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci 
tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF 
nasledovne:  
- Žiadateľ: Subjekt územnej samosprávy 
- Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja + štátny rozpočet 
- Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP): 95% 
- Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %: 5%. 
 
Financovanie projektu: 
   celkové oprávnené výdavky na projekt: 266 751,76 €; 
   z toho požadovaný regionálny príspevok: 253 414,17 €, t. j. 95%; 
   z toho vlastné zdroje: 13 337,59 €, t. j. 5%. 
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Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../2021 z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa  10. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 

predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na regeneráciu 
vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene 
 
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65 
Názov projektu: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova, Krátka v Moldave 
nad Bodvou 
 

 súhlasí 
 
s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja 
mesta Moldava nad Bodvou a platným územným plánom mesta Moldava nad Bodvou 
 

 súhlasí 
 
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov 
Celkové náklady: 266 751,76 Eur 
Výška spolufinancovania 5%: 13 337,59 Eur 
 

 súhlasí 
 
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. 
 
 
 

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


