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Určené na zasadnutie 
Na 27. MsZ v Moldave nad Bodvou 
dňa  10. 06. 2021                        
 
K bodu programu č.: 20 
 
Názov materiálu: 
Schválenie zámeru vybudovania Parkoviska pri Základnej škole ČSA v Moldave nad Bodvou 
 
 

predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednosta úradu 

vypracované: 
 
Ing. Eva Tóthová 
Investičný odbor  

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

materiál obsahuje: 
 dôvodovú správu 

 návrh na uznesenie 
 výkres situácie 
 predbežný rozpočet 
 technickú správu 

 
Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

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.: 
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Dôvodová správa k bodu č.  20 
Schválenie  zámeru vybudovania Parkoviska pri Základnej škole ČSA v Moldave nad 

Bodvou 
 

 
Cieľ:  Vybudovanie Parkoviska pri ZŠ ČSA 

 
Súčasná situácia pri parkovaní automobilov rodičov a učiteľov pri škole ZŠ ČSA v Moldave na 

Bodvou je nevyhovujúca a vyžaduje si rozšírenie parkovacích miest a odľahčenie dopravného uzla  

pred školskou jedálňou a bytovým domom na ul. ČSA. Z toho dôvodu bol vypracovaný projekt, 

ktorý presúva časť parkovacích miest (14) aj do areálu školy, posúva oplotenie a upravuje 

parkovacie miesta v ulici pred školou (12). Stavebný rozpočet je vo výške 52 096,72 €. 

 
Prílohy: rozpočet, technická správa, situácia.  
 

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 vybudovania Parkoviska pri Základnej škole ČSA 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. 
 
 
 
 
 


