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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou 
Dňa:  10. 06. 2021                       
 
K bodu programu č.: 16 
 
Názov dokumentu: 
Zámer prípravy novej cestnej komunikácie v lokalite Nová Terasa 
 
predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednosta úradu 

vypracované: 
 
Ing. Al Aliová 

prerokované: 
Mestská rada 
Komisia finančná, správy majetku a obchodu 
Komisia investičných činností a výstavby 
 

materiál obsahuje: 
Zdôvodnenie zámeru 
Orientačný zákres do katastrálnej mapy 
Výrez ÚPD 
návrh na uznesenie 

 
 
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. 16 
Zámer prípravy novej cestnej komunikácie k lokalite Nová Terasa 

 
V záujme vyriešenia neuspokojivého prístupu do lokality Kopec a s prihliadnutím na vznikajúcu 
výstavbu v súlade s ÚPD SÚ (časť Nová Terasa) sa navrhuje realizácia prístupovej komunikácie 
v zmysle platného územného plánu mesta. Za týmto účelom bol vypracovaný výškopis a polohopis, 
z ktorého vyplýva, že celkový sklon terénu je v rozpätí 9 – 24 % , pričom prípustný sklon pre 
komunikáciu je 12%.  
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie s dodržaním platných predpisov bude 
v predpokladanej sume 3000 € s DPH. 
 

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 prípravy novej cestnej komunikácie k lokalite Nová Terasa. 
 
 
 
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. 
 


