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Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a do plnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom: 

 
Uznesenie č. 23/2018 zo dňa 20.12.2018 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta: Navýšenie príjmových finančných operácii o 134 000 € 

Navýšenie kapitálových výdavkov o 134 000 € 
 

 
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 k bodu č. 20 
Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta  

 
V zmysle v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
o použití prostriedkov peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Prostriedky 
rezervného fondu je možné použiť prostredníctvom rozpočtu na kapitálové výdavky alebo na 
vyrovnanie časového nesúladu medzi plnením príjmov a výdavkov v priebehu roka a na riešenie 
mimoriadnych potrieb nezabezpečených v schválenom rozpočte.  

Stav rezervného fondu k 31.12.2018 je v celkovej výške 398 311,50 €. Návrh 
záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018 bude po jeho vysporiadaní zdrojom 
rezervného fondu v minimálnej sume 320,0 tis. eur. Celkovo tak rezervný fond bude vykazovať 
minimálnu výšku 718 311,50 €.   

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrhy na schválenie vecného použitia 
prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2019 v celkovej sume 
134 000 Eur  na finančné krytie kapitálovej aktivity: 

a) Rekonštrukcia objektu ZUŠ, Moldava nad Bodvou .............................. 134 000,00 € 
 

Rekonštrukcia objektu ZUŠ, Moldava nad Bodvou – II. etapa 

Miesto stavby: ul. Hlavná č. 67, Moldava nad Bodvou 
súp. č. 367, parcela č. 448 
Opis súčasného stavu: 
Hlavným účelom rekonštrukcie je sanácia zavlhnutých stien sokla, 1.PP, I.N.P. stavby, výmena 
a doplnenie zdravotechnických inštalácií a následne reštaurovanie a umeleckoremeselná obnova 
fasád.  
Navrhované stavebno – technické riešenie stavby s presným opisom jednotlivých prác je uvedené 
v technickej správe PD, uloženej na Mestskom úrade, Školská 2. 
Predmetom obnovy fasád objektu Základnej umeleckej školy v II. etape bude jedna 
reprezentačná historicky členená uličná fasáda z Jiskrovej ulice so zodpovedajúcou štukovou 
výzdobou v exteriéri, na ktorej bude vykonaná obnova reštaurátorským spôsobom a ďalej 
dvorové fasády, obnovené umeleckoremeselným spôsobom.  
Stručný opis navrhovaného riešenia:  
Sanačné práce, reštaurovanie a umelecko – remeselná obnova na objekte Základnej umeleckej 
školy sú v II. etape zamerané na obnovu budovy Základnej umeleckej školy v Moldave nad 
Bodvou nasledovne:  
I. Sanačné práce (práce HSV a PSV) podľa etáp: 

1. etapa:   
- sanácia sokla budovy – práce v exteriéri (práce boli prevedené v roku 2018) 
- drenáž (práce boli prevedené v roku 2018) 
- spevnené plochy – chodník, odkvapové chodníky (práce boli prevedené v roku 2018) 
- dažďové zvodové rúry (práce naplánované na rok 2019) 
- sanácia vstupu (horizontálne clonenie, sanačné omietky v interiéri) (práce boli 
prevedené v roku 2018) 
- oprava zadného schodiska (práce naplánované na rok 2019) 

2. etapa:  
- horizontálne clonenie 1.NP (práce naplánované na rok 2019) 
- sanácia interiérových stien 1.NP (práce naplánované na rok 2019)  



 

 

3. etapa:           
 - horizontálne clonenie 1.PP (práce boli prevedené v roku 2018) 
 - sanácia interiérových stien 1.PP (práce naplánované na rok 2019) 

II. Zdravotechnické inštalácie  
             - spočívajú v napojení novovytvorených dažďových zvodov do verejnej kanalizácie 
(práce naplánované na rok 2019) 
III. Reštaurovanie a umelecko – remeselná obnova  
Reštaurovanie a umelecko – remeselnú obnovu  fasád, ktorú rieši časť projektovej dokumentácie 
- Reštaurátorsky posudok bude tvoriť: 

a.) obnova poškodenej členenej historickej fasády (východná fasáda) spojená s výmaľbou 
fasády; (práce boli prevedené v roku 2018) 

b.) obnova južnej, severnej a západnej fasády s výmaľbou fasád (práce naplánované na rok 
2019)   

Rozpočet na rok 2019: 
I. Sanačné práce (práce HSV a PSV) podľa etáp a II. Zdravotechnické inštalácie 
     -     74 782,51 € 
III. Reštaurovanie a umelecko – remeselná obnova  

- 105 798,00 € 

V roku 2018 boli schválené finančné prostriedky z rezervného fondu na rekonštrukciu objektu 
ZUŠ – I. etapa, v celkovej sume 180 000,00 Eur. Celkovo bolo vyčerpaných 155 409,56 Eur. 
Z dôvodu nepriaznivého počasia mesto Moldava nad Bodvou podpísalo so zhotoviteľom dodatok 
k Zmluve o dielo, ktorej predmetom je zmena času plnenia, čiže dielo bude zhotoviteľom 
zhotovené a dokončené do 30.04.2019. Mesto navrhuje nevyčerpanú sumu z rezervného fondu 
použiť v roku 2019.  
SPOLU: ....................................................................................................................... 134 000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 s c h v a ľ u j e  
 

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 134 000 Eur na finančné vykrytie kapitálovej aktivity – Rekonštrukcia objektu ZUŠ, 
Moldava nad Bodvou,  
 

 s c h v a ľ u j e  
 
1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 1 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 :  10 277 785 EUR Bežné výdavky :          9 469 593 EUR 
z toho rozpočt. organizácie:        592 804 EUR z toho rozpočt.organizácie: 4 526 341 EUR 
Kapitálové príjmy :                 194 900 EUR Kapitálové výdavky :             667 530 EUR 
z toho rozpočt. oganizácie:                    0 EUR z toho rozpočt. organizácie               0 EUR 
Finančné príjmové operácie:      155 500 EUR Finančné výdavkové oper.     176 513 EUR 
Príjmy celkom                     10 628 185 EUR Výdavky celkom         10 313 636 EUR 
 
 

 b e r i e   n a    v e d o m i e   
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za 
rok 2019 


