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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, 
Dňa: 10. 06. 2021  
 
K bodu programu č.: 17 
 
Názov dokumentu: 
Návrh na prerokovanie zámeru priameho prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta 
Moldava nad Bodvou nájomcovi Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 
predkladá: 
 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
primátor mesta 

vypracované: 
 
JUDr. Richard Kacvinský 
právny odbor mesta 
 

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

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 
žiadosť o nájom 
 

 
 
Legislatívne východiská: 
 

 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Moldava nad Bodvou 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

  

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 
 5 000 - € 

 
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 č. 17 
 

Návrh na prerokovanie zámeru priameho prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta 
Moldava nad Bodvou nájomcovi Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 
Slovenská sporiteľňa a.s. žiadosťou zo dňa 19. 04. 2021, požiadala mesto Moldava nad Bodvou o 
možnosť umiestnenia voľne stojaceho tubusu – vkladomatu Slovenskej sporiteľne na verejnom 
priestranstve (verejná zeleň) v blízkosti pobočky SLSP na Hviezdoslavovej ulici 197/15, parcela č. 
KN-C 1106, LV 1533, ktorá je vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou na ploche o výmere 3 
m2 (odhad - presná výmera sa určí geodetickým zameraním po realizácii diela) na dobu v trvaní 
spolu 10 rokov. 
 
Navrhuje sa uzavretie Nájomnej zmluvy, so zadefinovaným poplatok za prenájom: 5000 €, platbu 
sa navrhuje vykonať jednorazovo, nájom majetku sa vykoná priamym nájmom (článok 13 Časť IV 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta).  
 
Poplatok za prenájom zahŕňa aj jednorazovú finančnú kompenzáciu za znehodnotenie verejnej 
zelene a obmedzovanie priechodnosti pešej komunikácie vo výške 2 500,00 €.  
 
V súlade s vyššie uvedeným navrhujeme poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave nad 
Bodvou, aby na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijali 
toto uznesenie:  

 
 

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  
 

 berie na vedomie 
 
zámer mesta Moldava nad Bodvou o priamy prenájom časti pozemku, a to parcely reg. „C“ č. 
1106, LV 1533, ktorá je vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou o výmere 3 m2 nájomcovi: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na dobu 
prenájmu 10 rokov za výšku jednorazového nájmu 5 000,- € za celú dobu nájmu za účelom  
umiestnenia voľne stojaceho tubusu – vkladomatu nájomcu.  
 
 
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. 
 


