
 
 
 
 

Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou 

Na úseku sekretariátu primátora 

Dňa 12. januára som prijal pozvanie predsedu KSK pána Ing. Rastislava Trnku na slávnostné 
otvorenie Krajskej futbalovej ligy – Zimný pohár predsedu KSK. Krajská futbalová liga odštartovala 
slávnostným výkopom v Moldave nad Bodvou za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja 
Rastislava Trnku, predsedu Východoslovenského futbalového zväzu Richarda Havrillu a ďalších 
čestných hostí. Do projektu je prihlásených 93 družstiev a víťaz bude vyhlásený 24. marca tohto 
roku.  

Dňa 17. januára som privítal členov Denného centra v Klube dôchodcov pri príležitosti 
ustanovujúcej schôdze. Členovia na schôdzi zvolili 5 člennú samosprávu denného centra a 3 
člennú revíznu komisiu. Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch od 14-tej do 19-tej hodiny 
a prebieha tam záujmová činnosť dôchodcov, rôzne besedy, prednášky, poradenské služby lekárov, 
sociálnych pracovníkov a podobne. Denné centrum je zapísané aj do registra poskytovateľov 
sociálnych služieb Košického samosprávneho okraja. Financovanie centra je zabezpečené z rozpočtu 
mesta a z členského príspevku.   

Dňa 25. januára som prijal pozvanie Oblastného výboru Csemadoku v Moldave nad Bodvou 
na slávnosť „Deň maďarskej kultúry“ , ktorá sa konala pod záštitou hlavného konzula Maďarska 
Attilu Harasztiho. Dňa 31. januára som sa zúčastnil na pozvanie Kultúrneho centra Údolia Bodvy 
a Rudohoria osláv pri príležitosti desiateho výročia založenia kultúrneho centra, ktoré bolo spojené 
s vernisážou výstavy a galaprogramom. 

Dňa 29. januára sa uskutočnilo pracovné zasadnutie Združenia miest a obcí údolia Bodvy.  

Dňa 13. februára som zvolal 1. zasadnutie okrskových volebných komisií v Moldave nad 
Bodvou pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Na zasadnutí členovia zložili zákonom 
stanovený sľub a zvolili predsedov a podpredsedov volebných komisií. Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a 
určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Ak v prvom 
kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019. 

Strategický rozvoj mesta 

V mesiaci január sa začali realizovať  investičné zámery mesta Moldava nad Bodvou 
v zmysle schváleného rozpočtu mesta. Bolo ukončené verejné obstaranie na projekty mestského 
kúpaliska, areálu Pod kopcom. Zároveň boli pripravené a v súčasnosti sa realizujú verejné 
obstarávania na zhotoviteľov investičných zámerov mesta podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 
V rámci realizácie projektov využitím externých zdrojov financovania sú zasielané pravidelné 
žiadosti o platbu a monitorovacie správy.  

V rámci správy zelene sa pozornosť venovala čistote a revitalizácii zelene na území mesta, 
realizovali sa výruby stromov podľa rozhodnutia odboru životného prostredia. Hlavná pozornosť 
bola venovaná prejazdnosti a úprave miestnych komunikácií v zimnom období.  



 
 

Správa budov realizovala nevyhnutné opravy bytov a budov. 

V oblasti ekonomiky 

V ekonomickej oblasti sa pripravovalo rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a pripravovali 
podklady a návrhy na čerpanie rezervného fondu mesta. Ukončila sa účtovná závierka za rok 
2018.  V rámci úradu sa pripravujú rozhodnutia o poplatkoch na daniach a za komunálny odpad, 
prebiehajú školenia na elektronické zasielanie rozhodnutí.  

 


