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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,  

 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
 predpisov 

 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov,  

 nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a 
poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve 

 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov 

 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 
8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie,  

 prijaté všeobecne záväzné nariadenia mesta. 
 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
Uznesenie č. 23/2018 zo dňa 20.12.2018 

 Zníženie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu  
o 299 650 Eur 



 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu 
o 30 566 Eur 
Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií 
o 21 588 Eur 

 
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 

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019 
 

Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  Mesto Moldava nad 
Bodvou pristupuje k 2. zmene rozpočtu mesta na rok 2019, ktorá sa predkladá na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p.. 
 V predloženom návrhu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte. Navrhovaná 
zmena rozpočtu mesta zahŕňa v príjmovej časti rozpočtu najmä: 
 292012 – Z dobropisov + 6 800 Eur: navrhované navýšenie z preplatkov za energie vyúčtované 

k 31.12.2018 
 292017 – Z vratiek + 3 251 Eur: navrhované navýšenie z nevyčerpaných dotácií poskytnutých 

z rozpočtu mesta neziskovým organizáciám, ktoré neboli uhradené do 31.12.2018  
 312 – granty a transfery – 853 Eur: navrhované zmeny sú zapracované do rozpočtu na 

základe oznámení z príslušných orgánov o oznámení výšky dotácie pre mesto na rok 2019. 
 322001 – transfer zo ŠR + 22 773 Eur: navýšenie príjmov z refundácie žiadosti o platby na 

projekt Rozšírenie kapacity a zníženie energetickej náročnosti pri MŠ na ul. ČSA. Ešte v roku 
2019 sa bude zasielať záverečná žiadosť o platbu 

 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov + 21 588 Eur: zapojenie nevyčerpaných 
prostriedkov zo ŠR z roku 2018, ktoré mesto má použiť v roku 2019 resp. vrátiť príslušným 
orgánom.   

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa navrhujú tieto zmeny: 
 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou 
Rozpočet 

2019 
Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po zmenách 

  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 810 619 11 000 821 619 
  630 Tovary a služby 305 258 11 000 316 258 
    637 - Služby 184 608 11 000 195 608 

      637004 - Všeobecné služby 14 500 5 000 19 500 

      637007 - Cestovné náhrady 600 6 000 6 600 

 Navýšenie výdavkov o 5 000 eur na služby súvisiace so školením poslancov (strava 
a občerstvenie) a na ubytovanie poslancov v rámci školenia v sume 6 000 eur. 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po 

zmenách 

  03.1.0 Policajné služby 578 709 18 000 596 709 
  630 Tovary a služby 71 100 18 000 89 100 
    632 - Energie, voda a komunikácie 12 500 15 000 27 500 

      632001 - Energie 10 200 15 000 25 200 

    633 - Materiál 14 740 3 000 17 740 

      633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie 550 3 000 3 550 

 Navýšenie výdavkov o 15 000 eur za zálohové platby energií kamerového systému (väčšia 
spotreba po digitalizovaní kamerového systému, ktoré boli realizované v roku 2017. Nakoľko 
v roku 2018 neboli navýšené zálohové platby mestu prišli nedoplatky za odber elektrickej 
energie na kamerovom systéme v sume 9,0 tis. eur) 

 
 
 
 
 



 

 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po zmenách 

  06.2.0 Rozvoj obcí 291 306 50 000 341 306 
  630 Tovary a služby 36 250 50 000 86 250 
    637 - Služby 31 950 50 000 81 950 

      637005 - Špeciálne služby 4 600 50 000 54 600 

 Navýšenie výdavkov o 50 000 eur na búracie práce na ul. Bartalosova 6,8 
 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po zmenách 

  08.1.0 Rekreačné a športové služby 75 600 107 960 183 560 
  630 Tovary a služby 43 600 57 960 101 560 
    632 - Energie, voda a komunikácie 15 300 18 000 33 300 

      632001 - Energie 9 600 18 000 27 600 

    637 - Služby 4 800 39 960 44 760 

      637006 - Náhrady 0 39 960 39 960 

  640 Bežné transfery 32 000 50 000 82 000 
    641 - Transfery v rámci verejnej správy 0 50 000 50 000 

      641001 - Príspevkovej organizácií 0 50 000 50 000 

  Navýšenie výdavkov na energie – zimné klzisko, ako aj s rátanými navýšenými výdavkami na 
energiách po rekonštrukcii kúpaliska o 18 000 eur, navýšenie výdavkov o 39 960 Eur 
príspevok na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ podľa §152a Zákonníka práce 
a navrhované navýšenie finančných príspevkov na príspevok na činnosť športovej 
príspevkovej organizácie.  

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po zmenách 

  09.1.1  Predprimárne vzdelávanie 724 042 3 062 727 104 
  630 Tovary a služby 117 718 3 062 120 780 
    631 - Cestovné náhrady 350 3 062 3 412 

      631002 - Zahraničné 0 3 062 3 062 

 Navýšenie výdavkov  o 3 062 eur, ktoré sú zapojené v príjmovej časti rozpočtu ako 
nevyčerpané finančné prostriedky z projektu ERASMUS+  

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po 

zmenách 

  09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 21 260 4 000 25 260 
  630 Tovary a služby 5 000 4 000 9 000 
    637 - Služby 5 000 4 000 9 000 

      637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 5 000 4 000 9 000 

 Navýšenie výdavkov na školenie pre poslancov o 4 000 eur.  

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po zmenách 

  10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 196 430 6 702 203 132 
  630 Tovary a služby 120 000 6 702 126 702 
    637 - Služby 76 980 6 702 83 682 

      637037 - Vratky 0 6 702 6 702 

 Navýšenie výdavkovej časti o 6 702 Eur – nevyčerpané štátne prostriedky vrátené príslušným 
orgánom.  

 
 
 



 

 

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu: 
 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po 

zmenách 

  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 25 000 2 800 27 800 
  710 Obstaranie kapitálových aktív 25 000 2 800 27 800 
    717002 - Rekonštrukcie a modernizácie 25 000 2 800 27 800 

 Mesto navrhuje v rozpočte mesta zapracovať 2 800 eur na zabezpečenie nového 
signalizačného systému administratívnej budovy na u. Bartalosova – Mestský úrad.  

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po 

zmenách 

  06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 7 400 17 074 24 474 
  710 Obstaranie kapitálových aktív 7 400 17 074 24 474 
    717002 - Rekonštrukcie a modernizácie 4 900 17 074 21 974 

 V navrhovanej zmene v sume 17 074 Eur mesto navrhuje v sume 7 200 eur zrealizovať 
inováciu a doplnenie signalizačného systému v objekte Inkubátorového domu. Mesto Moldava 
nad Bodvou v poslednej zmene rozpočtu predložilo návrh na navýšenie kapitálových 
výdavkov na realizáciu pripojovacieho plynovodu (6 200 Eur) a na stavebné práce pre skriňu 
merania DRZ (3 900 Eur) pre objekt bývalej drevovýrobne, na ulici Rožňavskej – bývalý 
objekt KVIST v celkovej sume 10 000 Eur. Tieto finančné prostriedky v roku 2018 neboli 
vyčerpané, nakoľko faktúra za vykonané práce bola prijatá v roku 2019. Celkovo mesto 
navrhuje zapracovať do zmeny rozpočtu 9 874 eur, keďže v roku 2019 mesto nemá zdroje 
krytia na zaplatenie vykonaných prác.  

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po 

zmenách 

  09.1.1  Predprimárne vzdelávanie 0 27 309 27 309 
  710 Obstaranie kapitálových aktív 0 27 309 27 309 
                      Projekt - Zníženie energetickej náročnosti IV. MŠ 0 27 309 27 309 

 V roku 2018 sa realizoval projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti IV. MŠ. 
V priebehu realizácie projektu vznikli nepredvídavé práce. Poslanci mestského zastupiteľstva 
neodsúhlasili navýšenie výdavkov na zaplatenie prác, ktoré boli odsúhlasené príslušným 
sprostredkovateľským orgánom. Nakoľko je platobný rozkaz na sumu 27 308,74 eur mesto 
navrhuje zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2019 dlžnú sumu.  

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Návrh na 
2. zmenu 

Rozpočet 
po 

zmenách 

  09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0 6 156 140 156 
  710 Obstaranie kapitálových aktív 0 6 156 140 156 
    717002 - Rekonštrukcie a modernizácie 0 6 156 140 156 

 V roku 2018 sa vykonala rekonštrukcia objektu strechy Základnej školy na ul. Severná 21. 
Mesto ukončilo túto rekonštrukciu do konca roka 2018, napriek tomu faktúra za stavebný 
dozor v sume 1 375 eur bola mestu doručená až v roku 2019. Okrem toho je potrebné v sume 
4 780,80 eur na základe cenovej ponuky zhotoviteľa rekonštrukcie strechy zabezpečiť ešte 
dodávku a montáž PVC svetlíkov na stavbe. Mesto navrhuje tieto výdavky zapracovať do 
zmeny rozpočtu.  
 

Vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtových organizácií sú premietnuté zmeny financovania na 
základe nového Návrhu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na žiaka škôl 
a školských zariadení na území mesta Moldava nad Bodvou.  

 



 

 

Návrh na uznesenie 
 

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  
 
2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), písm. 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 :  10 286 983 EUR Bežné výdavky :          9 778 441 EUR 
z toho rozpočt. organizácie:        592 804 EUR z toho rozpočt.organizácie: 4 634 465 EUR 
Kapitálové príjmy :                 217 673 EUR Kapitálové výdavky :             720 869 EUR 
z toho rozpočt. oganizácie:                    0 EUR z toho rozpočt. organizácie               0 EUR 
Finančné príjmové operácie:      177 088 EUR Finančné výdavkové oper.     176 513 EUR 
Príjmy celkom                    10 681 744 EUR Výdavky celkom         10 675 823 EUR 
 
 

 b e r i e   n a    v e d o m i e   
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 
2019 
 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


