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Legislatívne východiská:

 zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v
znení neskorších predpisov §13 c Dotácia na
nájomné

Prijaté
uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto

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

podľa 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 k bodu č. 12
Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa §13c zákona č.71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia
COVID-19 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné (pomoc
podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii
spôsobenej nákazou COVID-19 III. vlna pandémie v platnom znení) z kapitoly Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky.
V súvislosti s týmto vyhlásením boli na Mestský úrad Moldava nad Bodvou podané 4 žiadosti o
poskytnutie dotácie na nájomné za sťažené obdobie - III. vlna pandémie. Požadovaná čiastka je 50%
z ceny nájmu za obdobie sťaženého užívania.
Týka sa to nasledovných zariadení v Moldave nad Bodvou:
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.
Nájomcovia v žiadosti vyhlásili súhlas, že v prípade schválenia žiadosti o dotáciu na nájomné bude
schválená suma dotácie MH SR poukázaná na bankový účet prenajímateľa.
Návrh uznesenia
Uznesenie č. ..../2021 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7. 06. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 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 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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