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Situácia 
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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 
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Dôvodová správa k bodu č. 15 
Zámer prestavby objektu bývalej Hasičskej zbrojnice na Matriku so sobášnou sieňou 

v Moldave nad Bodvou 
 

Zámerom Mesta Moldava nad Bodvou je prestavba objektu bývalej Hasičskej zbrojnice na objekt 
Matriky so sobášnou sieňou.  
V súčasnosti prebehlo vypracovanie Projektovej dokumentácie prestavby objektu bývalej Hasičskej 
zbrojnice na Matriku so sobášnou sieňou v Moldave nad Bodvou na parcele KN-C č. 476/1 a 476/2, 
k. ú. Moldava nad Bodvou v rozsahu potrebnom na stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle 
zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 
453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. a ostatných súvisiacich predpisov.  
 
JESTVUJÚCI STAV: 
Predmetná stavba je prízemná murovaná jednotraktová, rozdelená do dvoch samostatných 
dilatačných celkov. Jeden celok je garáž pre požiarne auto a druhý dilatačný celok je zázemie 
požiarnej zbrojnice. Garáž pre požiarne auto je stavba murovaná tehlami plnými pálenými a vaľkami, 
s pultovou strechou, ktorej spád vedie zo severu na juh, s drevenými stropnicami, na ktorých zospodu 
je kotvený podhľad z drevených dosák a na nich omietka. Na stropniciach je realizovaný drevený 
krov. Krytina strechy je plechová, hladká so stojatou drážkou. Podlaha je železobetónová hr. 110mm. 
Pod železobetónovou doskou je vzduchová medzera rôznej výšky (cca 900 mm) – pravdepodobne 
ju erozívnou činnosťou vytvorila voda. Steny sú z exteriéru na mnohých miestach bez omietky a aj 
tá čo ostala je skorodovaná – odhad 90%. Steny zo severu a z východu sú prisypané zeminou, stavba 
nemá hydroizoláciu a z tých dôvodov sú tehly zdegradované, ich vysušením a následne zabránením 
nového zavlhnutia, by bolo možné ich zachrániť, ale murivo je murované aj vaľkami, ktoré sú tak 
nasiaknuté vlhkosťou, že za z nich odlupuje a vymýva hmota, vaľky sú mäkké. Po ich vysušení by 
došlo k zmenšeniu ich objemu a popraskali by. Stav obvodových stien je v tak zlom stave, že je 
neekonomické sa ich snažiť zachrániť vymieňaním zdegradovaných tehál za nové. Výmenu tehál sa 
odhaduje na 70%. Stavba nemá hydroizoláciu, je nutné ju doplniť. Stav krovu je možné zhodnotiť 
iba čiastočne, nakoľko je sťažený prístup do nižších častí krovu a krov nie je osvetlený, ale od štítu 
a z bočných stien pultovej strechy zateká do krovu. Z týchto dôvodov projektant odporúča odstrániť 
celú nadzemnú časť stavby. 
Druhý dilatačný celok – zázemie požiarnej zbrojnice je stavba prízemná, murovaná tehlami plnými 
pálenými bez vaľkov s jednou deliacou stenou. Drevené stropnice rovnako ako pri garáži sú zospodu 
obité doskami a na nich je nanesená omietka. Strecha je sedlová s pálenou krytinou a dreveným 
krovom. Objekt má odstránenú podlahu, ktorá pravdepodobne bola drevená na drevených 
vankúšoch, nakoľko teraz podlahu tvorí zemina. Okná sú drevené, dvojité, dvojkrídlové 
s nadsvetlíkom. Omietka zo strany ulice je ozdobne členená, z dvora hladká. Tento objekt tiež nemá 
hydroizoláciu, ale jeho podlaha je o 1,3m vyššie ako objekt garáže. Tento objekt je zachovalý. Je 
navrhované zateplenie strechy v rámci krovu, ale to je riešené samostatným projektom. Objekt 
zázemia požiarnej zbrojnice projektant odporúča zachovať.  
Objekt je v súčasnosti napojený na verejnú sieť NN. Na ostatné siete napojený nie je. 
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE: 
Úlohou projektu je prestavba a celková modernizácia jestvujúceho objektu, pričom z  garáže pre 
požiarne auto sa - po jej celkovej asanácii - navrhuje zriadenie novej reprezentatívnej sobášnej siene. 
V zázemí súčasnej požiarnej zbrojnice je naplánované zriadenie matriky s archívom a sociálnym 
zariadením. Medzi matrikou a sobášnou sieňou je navrhnutá prístavba – vstupná bezbariérová hala, 
ktorej funkciou je prepojenie matriky so sálou a zväčšenie sobášnej siene v prípade väčšej svadby.  
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Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ..../   z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje    
 
zámer prestavby objektu bývalej Hasičskej zbrojnice na Matriku so sobášnou sieňou  
v Moldave nad Bodvou. 
 
 
 
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. 
 


