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Legislatívne východiská: 
 

zákon č. 39/1993 Zb. o NKÚ SR v znení 
neskorších predpisov 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

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. 

 
 



 

 

 
Dôvodová správa  

 
Protokol o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho 
odpadu,  číslo Z-00675/2018/1090/ORA 
 
 
Najvyšší kontrolný úrad SR v čase od 3.7.20187 – 19.10.2018 v meste Moldava nad Bodvou 
uskutočnil kontrolu týkajúcu sa Efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu. 
V zmysle oznámenia NKÚ zo dňa 04.12.2018 predkladáme mestskému zastupiteľstvu Protokol 
o výsledku kontroly a prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  
Predmetné opatrenia, ako aj stanoviská kontrolovaného subjektu k odporúčaniam uvedeným v 
protokole boli spracované a následne odoslané kontrolnému orgánu po konzultácii s vedúcim 
kontrolnej skupiny.  
Správa o splnení, resp. plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bude 
predložená predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tak ako je to 
stanovené v zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly.   
 
 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019. Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po predložení materiálu : 
 

 prerokovalo 
 
Protokol o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu,  číslo 
Z-00675/2018/1090/ORA a opatrenia primátora mesta prijaté na odstránenie nedostatkov 
vyplývajúcich z protokolu. 
 
 
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
 


