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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
Dňa: 10. 06. 2021 
 
K bodu programu č.: 11 
Názov dokumentu:  
 

Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre projekt s názvom: „Zateplenie strechy stravovacieho komplexu Základnej 

školy na ul. ČSA č. 725/15 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 
Komisia investičných činností a výstavby 

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. 11 
Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre projekt s názvom: „Zateplenie strechy stravovacieho komplexu Základnej 

školy na ul. ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou“   

Mesto Moldava nad Bodvou má záujem o predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - Vodozádržné opatrenia 
v urbanizovanej krajine, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, nasledovne:  
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 
 
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 
 
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu   
pred povodňami 
 
Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
ekosystémových prístupov 
 
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 
Dátum vyhlásenia: 27. 04. 2020 
 
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: Kohézny fond + štátny rozpočet 
- Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP): 95% 
- Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %: 5%. 
 

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 
zámer predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, ktorej 
vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia. 

- Názov výzvy: 62. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  
   príspevku. 
-  Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 
-  Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 
- Názov projektu: Zateplenie strechy stravovacieho komplexu Základnej školy na ul. ČSA  
   č. 725/15 v Moldave nad Bodvou; 
 
 
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. 


