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Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
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Prijaté
uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto 332/2020 zo dňa 20.10.2020

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:

11 574,48,- € bez DPH
13 889,38,- € s DPH

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie
osobného
záujmu
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
podľa 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. 13
Návrh na schválenie prevodu majetku formou darovania z vlastníctva spoločnosti KISS
stavebné práce s.r.o. do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou
Obchodná spoločnosť KISS stavebné práce s.r.o. so sídlom Hlavná 332/25, 045 01 Moldava nad
Bodvou, IČO: 48 443 541 má v svojom vlastníctve majetok – vonkajšie osvetlenie, ktorého
výstavba sa zrealizovala na novom Sídlisku pri Kalvínskej ulici v meste Moldava nad Bodvou.
Tento majetok pozostáva z verejného osvetlenia, stavebných prác, inžinierskych sietí, stožiarov,
výložníkov, LED svietidiel, skúšok funkčnosti a revíznej správy v celkovej hodnote 13 889,38,- €
s DPH. Obchodná spoločnosť KISS stavebné práce s.r.o má záujem daný majetok previesť formou
darovania do majetku mesta Moldava nad Bodvou a žiada od mesta Moldava nad Bodvou
o napojenie daných svetelných bodov na verejné osvetlenie.
Mesto Moldava nad Bodvou Uznesením č. 332/2020 zo dňa 20. 10. 2020 schválilo zámer prevodu
majetku vo vlastníctve tejto obchodnej spoločnosti do majetku mesta Moldava nad Bodvou podľa
tam predloženej prílohy vo výške 11 574,48,- € bez DPH, resp. 13 889,38,- € s DPH.
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. ...../2022 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 03. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

v súlade s §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí prevod majetku formou
darovania z vlastníctva obchodnej spoločnosti KISS stavebné práce s.r.o. so sídlom Hlavná 332/25,
045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 48 443 541 do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou a to
konkrétne darovanie vonkajšieho osvetlenia stavby: Zmiešaná zástavba „KISS“, ktorá sa
zrealizovala na novom Sídlisku pri Kalvínskej ulici v meste Moldava nad Bodvou v hodnote
majetku 11 574,48,- € bez DPH (slovom: jedenásťtisícpäťstosedemdesiatštyri eur aj štyridsaťosem
centov bez DPH) resp. 13 889,38 - € s DPH (slovom: trinásťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur aj
tridsaťosem centov s DPH ).

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.
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