Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom 7. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti:
- určenie overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- schválenie programu
- voľba návrhovej komisie.
2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na zlepšené formy bývania
3. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok
2019
4. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou pre uloženie elektrického vedenia – v prospech Východoslovenskej
distribučnej a. s. a investorom MON-DREV s. r. o.
5. Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s.
6. Rôzne
7. Záver.

Uznesenie č. 119/2019
Bod č. 1 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
a) volí
za overovateľov zápisnice:

PaedDr. Jana Ločová, Mgr. István Nagy

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

Ing. Henrieta Tóthová

c) schvaľuje predložený program rokovania
d) volí
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. István Zachariaš, Ladislav Zupko.

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 10. 07. 2019

Uznesenie č. 120/2019
Bod č. 2 Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na zlepšené formy bývania
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Moldava 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 10. 07. 2019

Uznesenie č. 121/2019
Bod č. 2 Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na zlepšené formy bývania
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán nasledovne:
Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2018-2
Názov projektu:
Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou
 súhlasí
s predložením žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja mesta Moldava nad Bodvou a platným územným plánom mesta
Moldava nad Bodvou


súhlasí

so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
 súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa.

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 10. 07. 2019

Uznesenie č. 122/2019
Bod č. 3 Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 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 2019 vo výške
30 000 Eur na finančné vykrytie kapitálovej aktivity:
a) Projektová dokumentácia – Multifunkčná športová hala ........................ 30 000,00 €
 schvaľuje
10. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 10 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 :
10 300 793 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
604 214 EUR
Kapitálové príjmy :
94 273 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
640 395 EUR
Príjmy celkom
11 035 461 EUR

Bežné výdavky :
9 794 900 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 4 653 316 EUR
Kapitálové výdavky :
1 060 370 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné výdavkové oper. 170 343 EUR
Výdavky celkom
11 025 613 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 10. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za
rok 2019

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 10. 07. 2019

Uznesenie č. 123/2019
Bod č. 4 Návrh na schválenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou pre uloženie elektrického vedenia – v prospech Východoslovenskej distribučnej
a. s. a investorom MON-DREV s. r. o.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena vytýčeného geometrickým plánom č. 13/2019
a Prílohy ku geometrickému plánu č. 13/2019 vypracovaných spoločnosťou Geodetic spol. s r. o.,
IČO: 31 691 501, Dunajská 10, 040 01 Košice, na časť pozemku vo výmere 80 m2 odčleneného od
pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou a to parcely č. KN „C“ č. 389
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 16275 m2 zapísaná na LV č. 244 pre k. ú. Budulov,
v prospech oprávneného – spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 36 599 361, za účelom uloženia elektrického vedenia. Cena náhrady za vecné
bremeno v celkovej výške 320, - € bude mestu Moldava nad Bodvou uhradená investorom
realizácie uvedenej stavby, a to spoločnosťou: MON-DREV s. r. o., so sídlom Budulovská 3043,
045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 417 877.

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 10. 07. 2019

Uznesenie č. 124/2019
Bod č. 5 Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s.

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, katastrálneho územia Moldava nad Bodvou a to
na časti parciel KN „E“ č. 2829 orná pôda o výmere 2493 m2 zapísaná na LV č. 2272, a parcela
KN „C“ 2075 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1496 m2 zapísané na LV č. 2272, ktoré budú
odčlenené geometrickým plánom v prospech budúceho oprávneného – spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, za účelom
vybudovania stavby: IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN na vedenie podzemného
elektrického vedenia. Cena budúceho vecného bremena bude určená na základe znaleckého
posudku a mestu jej výšku uhradí investor realizácie uvedenej stavby Peter Rácz, Hviezdoslavova
41, 045 01 Moldava 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 10. 07. 2019

