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Legislatívne východiská:

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto
Uznesenie č. 333/2020, zo dňa 21. októbra 2020
materiálom:
Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
nevyžaduje sa
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
nevyžaduje sa
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
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

Dôvodová správa k bodu č. 5
Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou k úverovej zmluve č.
1197/CC/20 od Slovenskej sporiteľne a. s.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 333/2020, zo dňa 21. októbra 2020,
boli prijaté návratné zdroje financovania - dlhodobý investičný úver vo výške 1 500 000,00 Eur,
ktorého cieľom bolo financovanie výstavby multifunkčnej haly a výstavby atletickej dráhy
v Moldave nad Bodvou.
Celková cena stavebných prác na výstavbu Multifunkčnej haly vrátane dodatkov k dnešnému dňu sú
vo výške 1 450 669,38 Eur a na výstavbu atletického štadiónu vo výške 530 333,41 Eur. Celkovo
náklady na výstavbu multifunkčnej haly a atletického štadiónu sú vo výške 1 981 002,79 Eur.
Mesto Moldava nad Bodvou v roku 2019 prijalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu
výstavby Multifunkčnej haly vo výške 750 000,00 Eur a od Slovenského atletického zväzu majú byť
v roku 2022 refundované náklady na výstavbu atletického štadiónu vo výške 100 000,00 Eur, čo
tvorí nenávratnú finančnú výpomoc celkovo vo výške 850 000,00 Eur.
Z celkového úverového rámca v sume 1 500 000,00 Eur je k dnešnému dňu zmluvne neviazaných
celkovo 368 997,21 Eur, ktoré navrhujeme použiť na výstavbu parkoviska pri Multifunkčnej hale
v Moldave nad Bodvou v predpokladanej hodnote 230 000,00 Eur (bez aktualizovaného rozpočtu).

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2021 z 32. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 9. 12. 2021
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

zo schváleného úverového rámca vo výške 1 500 000,00 Eur financovanie výstavby parkoviska pri
multifunkčnej hale.

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.

