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s týmto

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
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 k bodu č. 3
Ku kontrole plnenia uznesení MZ v Moldave nad Bodvou
Predkladaný materiál obsahuje informácie o realizácii uznesení z 36., 37. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktoré evidenčne sú
v realizácii.
Doteraz na 37. zasadnutiach mestského zastupiteľstva bolo prijatých 554 uznesení, z nich
evidenčne v stave realizácie je 56 uznesení.

37. zasadnutie konané 18. 05. 2022 – prijatých 7 uznesení (od č. 548 – 554)
Z hľadiska štruktúry:
1 uznesením mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- č. 552/2022 Informácia o úverovej zadlženosti mesta k 30. 04. 2022
6 uzneseniami mestské zastupiteľstvo schválilo prerokované materiály, z uvedeného počtu
je splnené 1 uznesenie:
- č. 548/2022 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu
- č. 549/2022 Oprava uznesenia č. 525/2022 z 34. zasadnutia MZ zo dňa 3. 02. 2022
(Splnené - zmluva zverejnená dňa 20. 05. 2022).
- č. 550/2022 Schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Regenerácia
vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova, Školská v Moldave nad Bodvou“
(V realizácii - prebieha príprava podania ŽoNFP).
- č. 551/2022 Schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Lesopark s detským ihriskom
v Moldave nad Bodvou – Mestská časť Budulov“
(Žiadosť o dotáciu podaná dňa 25. 04. 2022. Čaká sa na vyhodnotenie).
- č. 553/2022 Správa o aktuálnom stave prebiehajúcich investičných projektov mesta
v roku 2022 a dopad nárastu trhových cien a energií na ich realizáciu
(V realizácii).
- č. 554/2022 Vyhodnotenie podmienok verejného obstarávania na zabezpečenie nakladania
s komunálnym odpadom v meste Moldava nad Bodvou
(V realizácii).

36. zasadnutie konané 24. 03. 2022 – prijatých 16 uznesení (od č. 532 – 547)
Z hľadiska štruktúry:
6 uzneseniami mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- č. 533/2022 Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 34. a 33. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
- č. 534/2022 Kontrola plnenia uznesení
- č. 535/2022 Správa primátora mesta a mestského úradu
- č. 536/2022 Správu o výsledku kontroly č. HK/4/2021
Správu o výsledku kontroly č. HK/2/2022
Správu o kontrolnej činnosti HK 1/2022
- č. 537/2022 Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku
verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 2021
- č. 538/2022 Ústna informácia o humanitárnej pomoci mesta Moldava nad Bodvou
10 uzneseniami mestské zastupiteľstvo schválilo prerokované materiály, z uvedeného počtu
je splnených 8 uznesení:
- č. 532/2022 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu
- č. 539/2022 Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti

2

Mesta Moldava na Bodvou
- č. 540/2022 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení
zriadených Mestom Moldava nad Bodvou
- č. 541/2022 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení školských
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad
Bodvou a o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Moldava na Bodvou
- č. 542/2022 Všeobecne záväzné nariadenie VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
(Uznesenia č. 539/2022; 540/2022;541/2022 a 542/2022 a schválené VZN č.121; 122 a 123 boli
zaslané na vedomie všetkým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Moldava nad Bodvou emailovou poštou dňa 31. 03. 2022).
- č. 543/2022 Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou
č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
(Úrad v zabezpečovaní sociálnej služby postupuje podľa schváleného Dodatku VZN č. 108 o
sociálnych službách v Moldave nad Bodvou).
- č. 544/2022 Návrh na schválenie prevodu majetku formou darovania z vlastníctva
spoločnosti KISS stavebné práce s.r.o. do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou
(Proces prevodu majetku formou darovania realizovaný, zmluva zverejnená).
- č. 546/2022 1. zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022
(Realizovaný rozpis finančných prostriedkov na chválené kapitálové aktivity).
V realizácii ostávajú 2 uznesenia:
- č. 545/2022 Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti
rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy
pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná
starostlivosť v Moldave nad Bodvou“
(Prehodnocovanie možností realizácie, čaká sa na bližšiu špecifikáciu výzvy).
- č. 547/2022 Určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v meste Moldava nad Bodvou
- prerušenie rokovania
(V zmysle lehôt Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na úrovni mestského zastupiteľstva o určení volebných obvodov
a počte poslancov, ktorý sa v nich má zvoliť – bude rozhodnuté v termíne stanoveného
v Rozhodnutí predsedu Národnej rady SR - v termíne spracovania materiálu uvedené rozhodnutie
zatiaľ nebolo zverejnené v Zbierke zákonov).

Predchádzajúce zasadnutia mestského zastupiteľstva
34. zasadnutie
- č. 519/2022 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 – priebežná realizácia.
- č. 522/2022 Návrh vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na zabezpečenie
nakladania s komunálnym odpadom v meste Moldava nad Bodvou
(Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 554/2022 na 37. zasadnutí zobralo na vedomie výsledky
verejného obstarávania na zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom v meste Moldava nad
Bodvou, schválilo zmenu časti uznesenia o uzavretí zmluvného vzťahu na obdobie 4 rokov.
Príprava zmluvy).
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- č. 525/2022 Návrh na schválenie dotácií podľa VZN č. 89 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta
(Schválené dotácie subjektami sú čerpané na 90 %, 2 zmluvy nie sú ešte podpísané).
- č. 529/2022 Návrh na schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou v kat. území Moldava nad Bodvou pre p. Ivana Smutného
a Eriku Smutnú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(Prebieha vkladové konanie).
- č. 530/2022 Návrh na schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad
Bodvou pre p. Ing. Martina Rakackého a p. Petru Rakackú formou priameho predaja
- prerušenie rokovania
(Dňa 11. 02. 2022 Ing. Rakacký požiadal o zrušenie žiadosti č. 15777/2021, ktorou žiadal
odkúpenie pozemku v celosti a zaslal novú žiadosť o odkúpenie len časti parcely. Po prerokovaní
vecne príslušných komisií je materiál predmetom rokovania 38. zasadnutia MsZ ).
- č. 531/2022 Návrh na schválenie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie a predloženia
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom:
„Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova, Školská
v Moldave nad Bodvou“
(Projektová dokumentácia bola vypracovaná a pripravuje sa ŽoNFP).

33. zasadnutie
- č. 514/2021 Zámer zriadenia zberného dvora mesta Moldava nad Bodvou a jeho
vybavenia potrebnou technikou
(Pracuje sa na štúdii, ktorá navrhne vhodné riešenia pre realizáciu zámeru vybudovania Zberného
dvora. Na jej základe sa vyberie variant riešenia, ktorý bude z hľadiska ekonomického
i environmentálneho najvhodnejší a bude vyhotovený realizačný projekt ako jedna z príloh žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z operačného programu kvalita životného prostredia).

32. zasadnutie
- č. 493/2021 Zámer zriadenia environmentálneho centra v budove bývalej synagógy
v Moldave nad Bodvou
(Prehodnocovanie možností realizácie).
- č. 494/2021 Oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 465/2021
z 31. zasadnutia zo dňa 21. 10. 2021 - Návrh na schválenie predloženia žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom:
„ Modernizácia priestorov kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“
(Žiadosť o NFP odoslaná, čaká sa na vyhodnotenie).

31. zasadnutie
- č. 459/2021 Schválenie navýšenia sumy spolufinancovania projektu č. 010578/2020/OGEN
s názvom: „The Space Connects Us- Multifunctional centre in Moldava nad Bodvou
to bring together children and young people from minoritty with the majority“
(Realizácia schváleného projektu).
- č. 460/2021 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Technických služieb“
(Aktualizovanie projektovej dokumentácie).
- č. 461/2021 Schválenie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie a predloženia žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zriadenie
denného stacionára v Moldave nad Bodvou“
(Prehodnocovanie možností realizácie).

4

- č. 462/2021 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre projekt s názvom: „Vodozádržné opatrenia – ZŠ Severná ulica“
(Žiadosť o NFP stiahnutá, pracuje sa na prepracovaní projektovej dokumentácie).
- č. 463/2021 Zámer nevyhnutnej sanácie havarijného stavu strechy budovy bývalej synagógy
v Moldave nad Bodvou
(Cieľom pripravovaného zámeru bola nevyhnutná sanácia havarijného stavu strechy bývalej
synagógy ako dočasnej ochrany objektu do doby realizácie komplexného riešenia rekonštrukcie
priestorového usporiadania a funkčného využitia objektu. Mesto Moldava nad Bodvou hľadalo
najvhodnejšie možnosti funkčného využitia danej budovy, pričom jednou z nich je v predmetnej
budove zriadenie environmentálneho centra, ktorým chce mesto reagovať na aktuálne potreby a
výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku, resp. v regióne zapojením sa do
67. výzvy zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie
informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Uznesenie k tomuto zámeru bolo prijaté
na 32. zasadnutí pod číslom 493/2021).
- č. 464/2021 Zámer rekonštrukcie a modernizácie, prevádzky a údržby zariadení verejného
osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou
(Na tento projekt neboli vyčlenené finančné prostriedky, hľadajú sa alternatívne možnosti riešenia
zastaralého systému verejného osvetlenia v meste. Na 38. zasadnutie MsZ je predložený návrh na
zrušenie uznesenia v záujme odblokovania viazanosti rekonštrukcie, modernizácie, prevádzky a
údržby zariadení verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou výhradne metódou EPC).
- č. 465/2021 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre projekt s názvom:„ Modernizácia priestorov kultúrneho domu
v Moldave nad Bodvou“
(Žiadosť o NFP odoslaná, čaká sa na vyhodnotenie).
- č. 466/2021 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre projekt s názvom: „Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná
v Moldave nad Bodvou“
(Žiadosť o NFP odoslaná, čaká sa na vyhodnotenie).
- č. 467/2021 Zámer odkanalizovania prívalových vôd v lokalite Fábryho ulice, Moldava nad
Bodvou – I. etapa odvodnenia
(Na tento projekt zatiaľ neboli vyčlenené finančné prostriedky, resp. sa hľadajú alternatívne možnosti
riešenia zastaralého systému verejného osvetlenia v Meste Moldava nad Bodvou).
- č. 474/2001 Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu smútku v Moldave
nad Bodvou
(Na realizáciu projektu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Rekonštrukcia objektu bude
prebiehať v etapách. Prvou z nich je výmena výplňových konštrukcií, t. č. prebieha príprava na
verejné obstarávanie k tejto časti).
- č. 475/2021 Zámer realizácie stavby „Komunikácie a parkovisko pri poliklinike ul. ČSA“ v meste
Moldava nad Bodvou
(Z dôvodu, že úradu bolo doručené zamietavé stanovisko spoločnosti Východoslovenská
distribučná k technickému prevedeniu ohľadom ochrany káblov spoločnosti, úrad v spolupráci
s projektantami pripravuje doplnenie projektovej dokumentácie tak, aby s ňou súhlasila spoločnosť
Východoslovenská distribučná. Súhlas spoločnosti je podmienkou začatia územného konania).
- č. 476/2021 Zámer obnovy strechy Mestského kultúrneho strediska v meste Moldava nad Bodvou
(Príprava stavebného povolenia a doplnenie projektu obnovy strechy MsKS o projekt požiarnej
ochrany).

30. zasadnutie
- č. 449/2021 Oprava uznesenia MsZ v Moldave nad Bodvou č. 406/2021 z 27. zasadnutia zo dňa
10. 06. 2021 - Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom:
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„Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalošova, Krátka v Moldave
nad Bodvou“
(Doplnenie žiadosti o NFP odoslané, čaká sa na vyhodnotenie).

29. zasadnutie
- č. 446/2021 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: „Podpora opatrovateľskej služby II“
(Realizácia schváleného projektu).

28. zasadnutie
- č. 437/2021 Schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Miestna občianska poriadková
služba II. v Moldave nad Bodvou“
(Realizácia schváleného projektu).

27. zasadnutie
- č. 406/2021 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: „Regenerácia
vnútroblokového priestoru ulíc Bartalošova, Krátka v Moldave nad Bodvou“
(Žiadosť schválená, čaká sa na podpis zmluvy).
- č. 411/2021 Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zateplenie strechy stravovacieho
komplexu Základnej školy na ul. ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou“
(Prehodnocovanie možností realizácie).
- č. 415/2021 Zámer prestavby objektu bývalej Hasičskej zbrojnice na Matriku so sobášnou
sieňou v Moldave nad Bodvou
(Na tento projekt zatiaľ neboli vyčlenené finančné prostriedky).
- č. 416/2021 Zámer prípravy novej cestnej komunikácie v lokalite Nová Terasa
(V súčasnosti sa realizuje vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie cestnej
komunikácie v lokalite Nová Terasa, termín odovzdania je stanovený podľa ZoD na 05/2022).
- č. 423/2021 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech oprávneného z vecného bremena:
SPP – distribúcia, a. s. financovaného investorom K3 s.r.o. pre umiestnenie
inžinierskych sieti – plynárenských zariadení oprávneného
(Zmluva zaslaná na podpis).

26. zasadnutie
- č. 393/2021 Schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre
projekt s názvom: „Propagácia kultúrneho a prírodného bohatstva v Moldave nad
Bodvou a okolí“
(Realizácia schváleného projektu).
- č. 394/2021 Návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie synagógy na multikultúrne priestory
(Prehodnocovanie možností realizácie).
- č. 395/2021 Návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie Penziónu Bodva Moldava nad Bodvou na
Centrum sociálnych služieb v Moldave nad Bodvou – prerušené rokovanie).

25. zasadnutie
- č. 371/2021 Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
(Príprava podkladov).
- č. 372/2021 Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001
(Prebieha realizácia II. etapy projektu. I. etapa - HTÚ bola riadne ukončená).
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- č. 373/2021 Zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Moldava nad
Bodvou, s.r.o.“ - (zatiaľ nerealizované).

22. zasadnutie
- č. 317/2020 Výzva z Grantov EHP a Nórska na prekladanie žiadosti o projekt v rámci
programu „MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA
RÓMOV
(Po schválení žiadosti a verejnom obstarávaní prebieha realizácia projektu – multifunkčné centrum
pre mládež.
Sledované aj uzneseniami:
- č. 391/2021 z 26. MsZ, ktorým bola schválená úprava projektu,
- č. 459/2021 z 31. MsZ, ktorým bolo schválené dofinancovanie vzniknutého finančného rozdielu
v rozpočte projektu z dôvodu zmeny cien stavebných materiálov vo
výške 101 371,80 € z rezervného fondu mesta).
- č. 318/2020 Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho
príspevku pre projekt s názvom: „Zážitkový turizmus malého rozsahu“
(Prebieha realizácia projektu).
- č. 319/2020 Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou pre stavbu: Cirkevné školské centrum s vyučovacím jazykom
maďarským – I. etapa SO 02 – plynová prípojka – v prospech Nadácia pre budúcnosť
- A Jӧvőért Alapitvány
(Zmluva o zriadení vecného bremena pre stavbu: „Cirkevné školské centrum s vyučovacím
jazykom maďarským – I. etapa SO 02 – plynová prípojka zaslaná na podpis dňa 26. 10. 2020.
Nadácia pre budúcnosť podala žiadosť o prehodnotenie ceny za vecné bremeno na základe nového
znaleckého posudku č. 58/2020 zo dňa 19. 11. 2020, komisia investičných činností a výstavby
prijala zamietavé stanovisko, mestská rada žiadosť podporila).
- č. 329/2020 Návrh na schválenie zámeru predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie na
podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pre projekt
s názvom: „Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v Moldave nad Bodvou“
(Realizácia diela prebehla v zmysle ZoD, v súčasnosti prebieha vyúčtovanie projektu).

21. zasadnutie
- č. 290/2020 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Prestupné bývanie“
(Schválená výška spolufinancovania na stavebné práce projektu „Prestupné bývanie“ zapracovaná
do rozpočtu mesta na rok 2022).
- č. 291/2020 Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR
schválené uznesením vlády SR č. 494/2020
(Sedemročná splatnosť návratnej finančnej výpomoci sa začne realizovať prvou splátkou v roku
2024 na financovanie schválených investičných aktivít).

20. zasadnutie
- č. 270/2020 Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na
výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie
kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2
(V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania).
- č. 273/2020 Zámer na predloženie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku – „Moderné technológie“
(Realizácia diela prebehla v zmysle ZoD, v súčasnosti prebieha vyúčtovanie a monitorovanie projektu).
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19. zasadnutie
- č. 255/2020 Návrh na schválenie zámeru majetkovo vysporiadať formou zámeny nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta Moldava n/B s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obchodnej
spol. GOLDDEST s. r. o. a p. Štefana Görcsösa
(Realizované rokovanie mesta a pána Görcsösa - mestská rada na 26. zasadnutí pri riešení Žiadosti
Štefana Görcsösa, Moldava nad Bodvou o odkúpenie pozemku pri ZŠ Severná odporučila len
riešenie jeho žiadosti ohľadne Zámeru pri areáli Vojenského opravárenského podniku).
- č. 256/2020 Návrh na schválenie zámeru majetkovo vysporiadať formou odkúpenia/zámeny
nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Tomáša Tomka a spol.
(V realizácii-oslovený SPF, ktorý oznámil, že zámenu pozemkov v podielovom spoluvlastníctve
neznámeho vlastníka nerealizuje. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu je možné v prípade, ak
mesto bude spoluvlastníkom na predmetnom liste vlastníctve k predmetnej parcele).

17. zasadnutie
- č. 230/2020 Návrh na schválenie zámeru vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy
v meste Moldava nad Bodvou
(Vypracovanie vyššie uvedenej koncepcie zahŕňa dve etapy. V 1. etape zahŕňa:
 Analýzu súčasného stavu statickej dopravy v meste a na vybraných lokalitách
 Objemová analýza – celoplošné meranie obsadenosti parkovacích kapacít
 Zhodnotenie podľa UPN - čo sa týka statickej dopravy.
V 2. etape:
1. Regulácia parkovania na sídliskách
2. Vymedzenie riešenia lokalít
3. Ciele a nástroje regulácie parkovania
4. Zóny parkovania
5. Návrh organizácie statickej dopravy v meste Moldava nad Bodvou
6. Zvyšovanie kapacity parkovacích miest na sídliskách /IBV/
7. Charakteristika hromadných parkovacích objektov
8. Umiestnenie parkovacích objektov
9. Súhrn navrhovaných opatrení
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 37 120.- EUR bez DPH,
z toho 1. časť 15 900,-EUR bez DPH
2. časť 21 220,- EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe aritmetického priemeru predložených
cenových ponúk na jeseň v roku 2021 v rámci prieskumu trhu. Do verenej súťaže sa môžu zapojiť
len odborne spôsobilé osoby. Prieskum dopravných pomerov sa riadi určitými normami, podľa
ktorých je možné vykonávať prieskum len v určitých mesiacoch roku.
Pred začatím realizácie I. etapy Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste finančné prostriedky
na jej realizáciu mesto navrhuje riešiť prefinancovaním z Rezervného fondu mesta v roku 2022.

9. zasadnutie
- č. 129/2019 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Dobudovanie technickej
infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou
(V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania).
- č. 131/2019 Oprava textu Uznesenia č. 127/2019 Bod č. 3 Rozšírenie prepravnej kapacity
prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou - Nákup autobusu za
účelom podpory mobility žiakov.
(Zrealizované, prebieha monitorovanie projektu).
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3. zasadnutie:
- č. 53/2019 Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad
Bodvou v rozpočte mesta na rok 2019 (schvaľuje vykrytie rekonštrukcie objektu ZUŠ)
(Nerealizované).
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 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.
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