Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom 38. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
 určenie overovateľov zápisnice
 určenie zapisovateľa zápisnice
 voľba návrhovej komisie
2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa primátora mesta a mestského úradu
5. Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2022
Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2022
Správa o kontrolnej činnosti HK 2/2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného
poriadku, priestupkov a kriminality za 1. štvrťrok 2022
7. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Voda a život,
Moldava nad Bodvou, časť Budulov 121 za rok 2021
8. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Večné Deti, Školská 2,
Moldava nad Bodvou za rok 2021
9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mesta Moldava nad Bodvou k 31. 12. 2021
10. Návrh na schválenie Záverečného účtu Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021
a Stanovisko hlavného kontrolóra
11. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta za rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022
12. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov
13. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
pre p. Ing. Martina Rakackého formou priameho predaja
14. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
pre Andreu Štefánovú formou priameho predaja
15. Návrh na schválenie odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
pre Ing. Máriu Konderlovú, p. Salmášovcov, p. Tarabčákovcov a p. Draskoczyho formou
priameho predaja do ich podielového spoluvlastníctva, každému vo veľkosti ¼
16. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
pre Jozefa Pekára formou priameho predaja
17. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
pre obchodnú spoločnosť RTCI s.r.o. formou priameho predaja
18. Metodika zmien Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou
19. Žiadosť Košickej arcidiecézy o súhlasné stanovisko k zaradeniu Školskej jedálne a Centra
voľného času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy v Moldave nad Bodvou do siete škôl
a školských zariadení SR
20. Zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 464/2021,
ktorým bol schválený Zámer rekonštrukcie a modernizácia, prevádzky a údržby zariadení
verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou

21. Zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 86/2019,
ktorým boli schválené Stanovy MŠK Moldava nad Bodvou a voľba členov Rady MŠK
22. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci pre Nadáciu pre budúcnosť
a Jövőért Alapítvány.
23. Rôzne
24. Podnety občanov
25. Záver

Uznesenie č. 555/2022
Bod č. 1 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
a) volí
za overovateľov zápisnice:

Mgr. István Zachariaš a Ing. Vojtech Bodnár

b) berie na vedomie,
že za zapisovateľku bola určená:

Ing. Henrieta Tóthová

c) schvaľuje predložený program zasadnutia s úpravou a doplnením nasledovne:
1. vypúšťa body:
- č. 4 Správa primátora mesta a mestského úradu,
- č. 13 Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou pre Ing. Martina Rakackého formou priameho predaja,
- č. 14 Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou pre Andreu Štefánovú formou priameho predaja,
- č. 15 Návrh na schválenie odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
pre Ing. Máriu Konderlovú, p. Salmášovcov, p. Tarabčákovcov a p. Draskoczyho
formou priameho predaja do ich podielového spoluvlastníctva,
každému vo veľkosti ¼ ,
- č. 17 Návrh na schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou pre obchodnú spoločnosť RTCI s.r.o. formou priameho predaja,
- č. 20 Zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 464/2021,
ktorým bol schválený Zámer rekonštrukcie a modernizácia, prevádzky a údržby
zariadení verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou,
- č. 22 Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci vo výške 140 000,- €
pre Nadáciu pre budúcnosť a Jövőért Alapítvány,
2. dopĺňa program o body:
- č. 23 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava nad Bodvou
– ochrana intravilánu mesta – preložka plynovodu SO 05“ v prospech Slovenského
vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku,
- č. 24 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve
mesta Moldava nad Bodvou pre umiestnenie elektro – energetického zariadenia na
slúžiacom pozemku v súvislosti s realizáciou drobnej stavby „Moldava nad Bodvou
– rekonštrukcia VN prípojky a TS11“ v prospech
Východoslovenskej distribučnej, a. s.,

druhá strana uznesenia č. 555/2022
3. prečíslovanie bodov č. 23 Rôzne, č. 24 Podnety občanov a č. 25 Záver ako body
č. 25 Rôzne, č. 26 Podnety občanov a č. 27 Záver.
d) volí
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Roland Cingeľ a Tamás Elek.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 556/2022
Bod č. 2 Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 36. zasadnutí dňa 24. 03. 2022,
odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 37. zasadnutí dňa 18. 05. 2022
v bode Rôzne, odpoveď na interpeláciu prednesenú na 34. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


berie na vedomie

Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 36. zasadnutí dňa 24. 03. 2022, odpovede na
interpelácie poslancov prednesené na 37. zasadnutí dňa 18. 05. 2022 v bode Rôzne a odpoveď na
interpeláciu z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 3. 02. 2022.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 557/2022
Bod č. 3 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


berie na vedomie

Správu mestského úradu o kontrole plnenia uznesení z 36., 37. a z predchádzajúcich zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 558/2022
Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2022
Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2022
Správa o kontrolnej činnosti HK 2/2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


berie na vedomie

1) Správu o výsledku kontroly č. HK/1/2022
2) Správu o výsledku kontroly č. HK/3/2022
3) Správu o kontrolnej činnosti HK 2/2022


schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 559/2022
Bod č. 6 Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku
verejného poriadku, priestupkov a kriminality za 1. štvrťrok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


berie na vedomie

Správu o plnení úloh Mestskej polície v Moldave nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkov a kriminality za 1. štvrťrok 2022.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 560/2022
Bod č. 7 Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Voda a život,
Moldava nad Bodvou, časť Budulov 121 za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


berie na vedomie

Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Voda a život, Moldava nad
Bodvou, časť Budulov 121 za rok 2021.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 561/2022
Bod č. 8 Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Večné Deti,
Školská 2, Moldava nad Bodvou za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


berie na vedomie

Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Večné Deti, Školská 2, Moldava
nad Bodvou za rok 2021.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 562/2022
Bod č. 9 Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31. 12. 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


berie na vedomie

správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2021.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 563/2022
Bod č. 10 Návrh na schválenie záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

a) Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 855 425,83
Eur



berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou
za rok 2021.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 564/2022
Bod č. 11 Návrh na 3. zmenu rozpočtu za rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
rozpočtové opatrenie primátora č. 1/2022 vykonané rozpočtovým opatrením č. 2/2022
 schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné použitie finančných
prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022 vo výške 210 000 Eur
na finančné vykrytie kapitálových aktivít:
-

nepredvídané práce v rámci projektu. „Prestupné bývanie“ .................................. 25 000,00 €
rekonštrukcia MsKS v Moldave nad Bodvou ........................................................ 10 000,00 €
spevnené plochy pri multifunkčnej hale .............................................................. 150 000,00 €
rozšírenie kamerového systému ............................................................................. 25 000,00 €
 schvaľuje
3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
11 977 288 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
485 507 EUR
Kapitálové príjmy:
2 177 717 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 3 058 825 EUR
Príjmy celkom
17 213 830 EUR

Bežné výdavky:
11 913 986 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 474 150 EUR
Kapitálové výdavky:
4 813 501 EUR
z toho rozpočt. organizácie
60 454 EUR
Finančné výdavkové oper. 486 343 EUR
Výdavky celkom
17 213 830 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok
2022.
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 565/2022
Bod č. 12 Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

odpustenie nájomného týmto zariadeniam:
Nová ulica - MK Hair Studio Mgr. Mária Kovácsová - 26,79 €
za obdobie od 25. 11. 2021 do 10. 12. 2021
Školská ulica - HILLTON s.r.o.- 291,20 € za obdobie od 15. 11. 2021 do 09. 01. 2022
- Fischer games s.r.o. Bratislava - 400,83 € za obdobie od 25. 11. 2021
do 02. 01. 2022
Športový areál pod kopcom - Bowling Klub Lineas Prešov - Vladimír Merkovský - 771,27 €
za obdobie od 15. 11. 2021 do 09. 01. 2022.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 566/2022
Bod č. 16 Návrh na schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta
Moldava nad Bodvou pre Jozefa Pekára formou priameho predaja

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

v súlade s §9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí priamy odpredaj pozemkov
do vlastníctva p. Jozefovi Pekárovi rod. Pekárovi, dát. narodenia:
1977 bydliskom
, 045 01 Moldava nad Bodvou od mesta Moldava nad Bodvou vo vlastníckom podiely 1/1
a to parcely reg. „C“ č. 748/20 o výmere 21 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
evidovanú na LV č. 3443 pre k. ú. Moldava nad Bodvou a parcelu reg. „C“ 748/21 o výmere 21 m2
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanú na LV č. 1784 pre k. ú. Moldava nad
Bodvou, za cenu ktorá bola určená znaleckým posudkom č. 56/2022 zo dňa 06.05.2022,
vypracovaným Ing. Jurajom Miškovičom, so sídlom: Ľ. Štúra 11, 045 01 Moldava nad Bodvou, ev.
č.: 912363 za 42 m2 vo výške: 280,- € (slovom dvestoosemdesiat eur).

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 567/2022
Bod č. 18 Metodika zmien Územného plánu mesta Moldava nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

prerušenie rokovania o tomto bode.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 568/2022
Bod č. 19 Žiadosť Košickej arcidiecézy o súhlasné stanovisko k zaradeniu Školskej
jedálne a Centra voľného času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy
v Moldave nad Bodvou do siete škôl a školských zariadení SR

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

súhlasné stanovisko pre Košickú arcidiecézu ako zriaďovateľa Cirkevnej spojenej školy, ulica ČSA
39 v Moldave nad Bodvou k zaradeniu Školskej jedálne – Iskolai étkezö ako súčasť Cirkevnej
spojenej školy do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti dňom 1. 09. 2022


schvaľuje

súhlasné stanovisko pre Košickú arcidiecézu ako zriaďovateľa Cirkevnej spojenej školy, ulica ČSA
39 v Moldave nad Bodvou k zaradeniu Centra voľného času – Szabadidöközpont ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti dňom
1. 09. 2022.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 569/2022
Bod č. 21 Zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
č. 86/2019, ktorým boli schválené Stanovy MŠK Moldava nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


zrušuje

časť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 86/2019 písmeno a) zo dňa 28.
mája 2019, ktorým boli schválené Stanovy Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 570/2022
Bod č. 23 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: „Moldava
nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta – preložka plynovodu SO 05“
v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov vo
výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou ako budúceho povinného z vecného bremena,
katastrálneho územia Moldava nad Bodvou a to na časti parciel: parcela registra KN „E“ parcelné
číslo: 617/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 890 m2, zapísaná na LV č. 2272, vedenom
Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odborom a parcela registra KN „E“ parcelné číslo:
609/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1533 m2, zapísaná na LV č. 2272
vedenom Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odborom, ktoré budú odčlenené
vypracovaným geometrickým plánom v prospech budúceho oprávneného – spoločnosti
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so sídlom: Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, za účelom umiestnenia stavby: „Moldava nad Bodvou –
ochrana intravilánu mesta – preložka plynovodu SO 05“. Cena budúceho vecného bremena bude
určená na základe znaleckého posudku a mestu jej výšku uhradí budúci oprávnený.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 06. 2022

Uznesenie č. 571/2022
Bod č. 24 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre umiestnenie elektro – energetického
zariadenia na slúžiacom pozemku v súvislosti s realizáciou drobnej stavby
„Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia VN prípojky a TS11“ v prospech
Východoslovenskej distribučnej, a. s.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta
Moldava nad Bodvou ako povinného z vecného bremena, katastrálneho územia Moldava nad
Bodvou a to na pozemky - parcela registra C KN, p.č. 654/4, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 543 m2, pozemku parcela registra C KN p.č. 1106, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1526 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1533 a pozemku parcela registra C
KN p.č. 198/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 467 m2, pozemku parcela
registra C KN p.č. 200/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 3678 m2, pozemku
parcela registra E KN p.č. 610/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 554 m2, pozemku parcela
registra E KN p.č. 611/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2, pozemku
parcela registra E KN p.č. 613/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2,
pozemku parcela registra E KN p.č. 617/1 druh pozemku: orná pôda o výmere 890 m2, pozemku
parcela registra E KN, p.č. 2798, druh pozemku: orná pôda o výmere 9235 m2, ktoré sú zapísané na
LV č. 2272 v súlade s vypracovaným geometrickým plánom č. 121/2014 vyhotoveným
spoločnosťou Geodetic spol. s.r.o. so sídlom Dunajská 10, 040 01 Košice v prospech oprávneného
– spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:
36 599 361, za účelom umiestnenia elektro – energetického zariadenia na slúžiacich pozemkoch
v súvislosti s realizáciou drobnej stavby „Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia VN prípojky a TS11.
Cena vecného bremena je určená na základe dohody vo výške 2748,- € (slovom:
dvetisícsedemstoštyridsaťosem euro), a mestu jej výšku uhradí oprávnený z vecného bremena.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 8. 6. 2022

