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Zápisnica 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 14. februára 2019 o 9,00 h., 

v  Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou. 

 

 

Prítomní poslanci:  Ing Vojtech Bodnár, Ing. Roland Cingeľ, Ing. Ján Csala, Zoltán Dobos, Ing. 

Oliver Kovács, Ing. Norbert Krušinský, PaedDr. Jana Ločová, Bc. Ľudovít Matta, Bc. Norbert 

Pecze, Ing. István Zachariaš, Ladislav Zupko 

 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Július Grulyo, Mgr. István Nagy, 

 

Primátor: JUDr. Ing. Slavomír Borovský 

 

Prednostka: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 

 

Pracovníci MsÚ:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 
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Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia 

 

Primátor mesta otvoril a viedol 3. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, ktoré sa konalo dňa 

14.02.2019 o 9,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou. 

Zasadnutie bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Primátor po zahájení otvorenia MsZ skonštatoval, že rokovania MsZ 

v Moldave nad Bodvou sa zúčastňuje 11 poslancov, dvaja poslanci pán Mgr. István Nagy a Ing. 

Július Grulyo sa ospravedlnili. Rokovanie bolo uznášania schopné.  

 

Za overovateľov zápisnice primátor navrhol poslancov MsZ: 

Ing. István Zachariaš, Ing. Vojtech Bodnár 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia overovateľov zápisnice. 

Prítomných: 11 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

Primátor skonštatoval, že overovatelia zápisnice boli schválení. 

 

Za zapisovateľku primátor mesta určil pracovníčku mestského úradu Ing. Henrietu Tóthovú 

 

Primátor informoval, že v zmysle novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov podľa § 12 ods. 5 sa hlasuje najprv o návrhu programu zasadnutia mestského 

zasadnutia predloženého primátorom.  Podľa § 12 ods. 5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh 

programu zasadnutia na začiatku zasadnutia.  

 
Program  

 

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu 

1. voľba overovateľov zápisnice 

2. určenie zapisovateľa zápisnice 

3. voľba návrhovej komisie. 

2. Podnety občanov. 

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov 

4. Kontrola uznesení  

5. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou. 

6. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou. 

7. Správa HK 1/2019 o kontrolnej činnosti, Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2018, Správa o výsledku 

kontroly č. HK/6/2018 

8. Návrh Štatútu mesta Moldava nad Bodvou 

9. Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou 

10. Návrh Rokovacieho poriadku mestskej rady v Moldave nad Bodvou 

11. Protokol NKÚ o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu  

12. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 

2020 

13. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Moldava nad Bodvou 

14. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou 

15. Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školský zariadení na území mesta 

16. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  právnickým osobám, ktorých 

zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou 

17. Návrh Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku  
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18. Návrh na schválenie erbu a vlajky mestskej časti Budulov a vybavenie petície občanov 

19. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 

20. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v rozpočte  

mesta na rok 2019 

21. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  

22. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru 

23. Návrh na založenie Športového klubu v Moldave nad Bodvou 

24. Zámer zapojenia sa do projektu Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami 

prestupného bývania 

25. Zámer zapojenia sa do výzvy – Prevencia kriminality 2019 – rozšírenie kamerového systému  

26. Zámer zapojenia sa do výzvy v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 

27. Návrh na odstránenie stavby - bytového domu na Bartalosovej ulici a to Bytového domu C1 - súp. č. 

698 v Moldave nad Bodvou 

28. Návrh na 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

29. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme životy,  n.o. z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

30. Návrh  na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodnej spoločnosti Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s.  

31. Ukončenie nájomnej zmluvy býval detská nemocnica 

32. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva  

33. Rôzne 

 –  Voľby prezidenta SR – marec 2019,  

- Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

34. Záver 

 

Primátor vyzval poslancov, aby predložili návrhy na zmenu programu. Žiadne pripomienky zo 

strany poslancov neboli. Pán primátor navrhol vypustiť bod č. 30 Návrh na schválenie zmien 

zástupcov mesta do orgánov obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Pán primátor dal hlasovať o navrhovanej zmene programu. 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Primátor skonštatoval, že bod č. 30 Návrh na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov 

obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bol vypustený.  

 

Primátor dal hlasovať o programe podľa § 12 ods. 5 a 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Primátor skonštatoval, že program bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

MsZ. 

 

Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť 

návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Roland Cingeľ, Ing. Ján Csala 

Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie. 
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Prítomných: 11 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2  

Nehlasovali: 0 

Primátor skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov MsZ. 

 

Bod č. 2 Podnety občanov 

 

Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Neboli žiadne podnety od občanov. Primátor uzatvoril 

tento bod. 

 

Bod č. 3  Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov 

 

Odpovede na interpelácie z 2. MZ dňa 20.12.2018 

 

Zoltán Dobos: 

Odpovedal Ing. Vislay 

- Na sídlisku sa vykonávali výkopové práce, ktoré boli označené sprejmi, požiadal, aby sa 

sprejový náter z chodníkov odstránil. 

Odpoveď: 

Na takéto označovanie sa používajú profesionálne spreje slúžiace na dočasné značenie na 

pozemných a inžinierskych stavbách, na staveniskách a v cestnej výstavbe, sú to spreje vhodné pre 

geodetov a pre vyznačovanie inžinierskych sietí (najčastejšie je to značka Dupli – Color, ktorá je 

vo viacerých farbách podľa použiteľnosti organizácie). Väčšinou to mizne po cca 3. mesiacoch. 

- Na ul. Bartalosová smerom na Krátku ulicu medzi blokmi je väčšinou obrovské blato, stojí 

tam voda. Navrhol to dať do poriadku a vybudovať chodník. 

Odpoveď: 

Je spracovaná projektová dokumentácia na medziblokový priestor ul. Krátka, je to zaradené medzi 

priority mesta a bolo to aj na schválení MZ. 

- Na ul. Vodnej č. 46 je zarastené verejné osvetlenie, požiadal o odstránenie buriny 

Odpoveď: 

Burina sa odstránila v rámci údržby Správou zelene mesta Moldava nad Bodvou. 

- Na ul. Rožňavskej 25, pred hasičským záchranným zborom je zrkadlo, ktoré cez zimné 

obdobie je väčšinou zamrznuté. Pýtal sa, či by sa nedalo prerobiť na vyhrievané zrkadlo, 

z bezpečnostného hľadiska by to bolo nutné spraviť. 

Odpoveď: 

V minulosti sa už zvažovalo použitie takýchto dopravných zrkadiel. Sú to zrkadlá s tzv. Antifrost 

systémom, ktoré sú vo viacerých rozmeroch od najmenšieho s priemerom 800 mm (cena cca 1400-

1500 Eur s DPH) po najväčší s priemerom 1000 mm (cena cca 1900-2000 Eur s DPH). Je nutné 

zabezpečenie prístupu ku elektrike formou riadneho odberného miesta alebo iným spôsobom 

zabezpečiť elektrické napojenie. 

- Na ulici Obchodná č. 1 a Podhorská č. 765, na začiatku serpentínky, sú staré nepoužívané 

kovové stĺpy. Z estetického hľadiska by bolo dobré to odstrániť. 

Odpoveď: 

V prípade neupotrebiteľnosti stĺpikov je možné ich odstránenie (napr. mohli byť ako označenie 

inžinierskych rozvodov, stĺpik pre dopravnú značku, hydrant, označenie geodetického alebo iného 

bodu, ...) 
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Odpovedali Tomáš Fulop a Adriana Biľová 

 

- Pred domom smútku mesto umiestnilo informačnú tabuľu. Pýtal sa, prečo hlavný nápis 

nespravili dvojjazyčne?  

Odpoveď: 

Pri grafickej podobe informačnej tabule dodávateľ vopred určil rozmery tabule -  rozmer 2,9x2 m, 

do ktorého bolo treba uviesť vyše troch tisícok mien spoločne s celkovou mapou cintorína s 

čitateľným označením každého hrobového miesta. Použité veľkosti písmen a čísel sú na hranici 

čitateľnosti, ak vezmeme ohľad aj na staršiu generáciu či osoby nižšieho vzrastu. Preto sa musel 

využiť čo najväčší priestor na prezentáciu hlavnej podstaty informačnej tabule.  

Tým pádom na názov ostal úzky priestor, do ktorého sa zmestil iba slovenský názov, ktorý má na 

tak veľkú tabuľu malý rozmer. Zdalo sa rozumnejšie uprednostniť čitateľnosť mien pred 

dvojjazyčnosťou. 

Na žiadosť je možné prelepenie názvu tabule s dvojjazyčným uvedením názvu, s tým, že názov 

mesta nebude uvedený - náhľad.  

 

 
 

Ing. István Zachariaš: 

- pri kostole z vonkajšej strany pri kríži na južnej strane, sú poodhadzované orezané konáre 

a lístie, požiadal o odstránenie 

- na uličke od katolíckeho kostola na Záhradnú je tiež veľa lístia pri orechu 

- pripojil sa k interpelácii p. Dobosa, na sídlisku, na začiatku a na konci chodníkov sú diery, 

ktoré tam zanechali firmy, ktoré vykonávali výkopové práce, požiadal o zasypanie dier. 
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Odpoveď PaedDr. Klára Vranaiová, PhD 

Vykoná sa zásyp takýchto dier. Konáre a lístie bude odstránené, ak to umožní počasie.  

 

Ladislav Zupko:  

Šport v meste nefunguje tak, ako by mal. Aktívny je Atletický klub pre deti. Ďalší úspešný klub je 

Taekwando, ktorý funguje v ťažkých podmienkach. Bolo by treba vytvoriť dobré podmienky pre 

mladých, aby nemuseli odchádzať do Košíc. Neexistujú kolektívne športy ako futbal, stolný tenis. 

Najlepší kolektívny šport majú šachisti, ktorí sú bez pohybu. Žiadal o riešenie problému 

komplexne, aby boli vytvorené vhodné podmienky. V budúcnosti treba pripraviť plán, aby to bolo 

úspešné. Športový klub by bol pre rôzne odvetvia, nielen pre futbal. O klub by sa mala starať 

skupina ľudí. Na budúci rok by chceli futbalisti osláviť storočnicu futbalu, chcel by sa poďakovať 

trénerom a fanúšikom. Na oslavu je pozvaný futbalový klub z Budapešti. Žiadal o založenie 

Mestského športového klubu, kde by garantom bolo mesto.  Predloženie návrhu žiadal na 

nasledujúce MZ.  

 

Odpoveď PaedDr. Klára Vranaiová, PhD 

- predmetná interpelácia bola predložená na zasadnutie komisie športu dňa 17.1.2019 

 

Interpelácie poslancov na 3. MZ: 

Pán poslanec Dobos: 

Na ulici SNP č. 3 smerom na kopec je rozpadnutý chodník na viacerých miestach, odporučil ho dať 

do poriadku, aby sa ďalej nerozpadával. Na ulici SNP č. 1 oproti stanice Hasičského zboru je 

upchatý kanalizačný vpusť, odporučil ho vyčistiť. Na ulici Československej armády č. 1 pri bloku 

„Agát“ je zapadnutý chodník. Nakoľko je to frekventovaný úsek, odporučil ho dať do poriadku. 

Mladé mamičky požiadali o pomoc mestskú políciu. Na kopci a aj v iných častiach mesta často 

parkujú ľudia na chodníkoch a mamičky nevedia prejsť s kočíkmi. Požiadal o sledovanie 

chodníkov kamerami a vyzval občanov, aby parkovanie riešili tak, aby mladé mamičky vedeli 

prejsť. Na ulici Hlavnej je prekopávka na chodníkoch. Dlažby sú rozoberané krompáčmi. Musia to 

vrátiť do pôvodného stavu, ale takúto dlažbu už nie je možné zakúpiť, lebo boli dávnejšie 

opravené. Pýtal sa, ako sa to opraví. Požiadal, aby to dali do pôvodného stavu.  

Odpovedal pán primátor:  

Chodníky by sa mali robiť naraz počas jarného obdobia. O závadách na chodníku smerom na 

kopec vie, snažili sa ho opraviť, ale rozmrzlo to. Potrebné je vymeniť aj popraskané obrubníky. 

Uvedený kanalizačný vpust neústi nikam. Je tam ďalší kanalizačný vpust, ktorý je tiež sčasti 

zanesený. Ten sa čistí, ale všetka voda sa hrnie na jednu alebo na druhú stranu a druhá ide popod 

budovu a priestory HaZZ, z čoho vzniká veľký problém, ktorý sa rieši s vodárňami. Nachádzajú sa 

tam prečerpávadlá, u ktorých nevieme zistiť, komu patria. Podľa evidencie nie sú v našom 

majetku, ani v majetku vodární. V súčasnosti  sa HaZZ  dohodlo s vodárňami, akým spôsobom sa 

najprv vybavia čerpadlá. Následne celú cestu bude treba odvodniť tak, aby sa tam nedostal piesok 

a prečerpával sa. Aj potrubie je do polovice zanesené pieskom, nestačí odvádzať vodu. Posypový 

materiál, ktorý ostane po zime, zmije jeden dážď. Záhradkári vyrúbali stromy, začali sadiť 

a podobne,  a tým pádom  na kopci nie je zadržaná voda a tečie dole. Riešenie sa hľadá 

v spolupráci s investičným oddelením. Pripravuje sa všeobecný plán na ochranu územia ako udržať 

prívalovú dažďovú vodu a zabrániť zmývaniu pôdy. Uvažovalo sa aj o odklonení vody, ale máme 

krasové a jaskynné útvary pod kopcom. Ak by tá voda prenikla, môže narušiť celé územie 

krasového útvaru. Kanalizačný vpust sa vyčistí. Počkáme na projekt a riešenie od vodární a podľa 

toho sa zariadime. S týmto problémom sa trápime už rok. Minulý rok boli zatopené dva domy. 

Následne sa urobil rigol, lenže zatopilo iné domy. Na ul. Horskej sa opravila kanalizácia a bola 

posunutá tak, aby bol vyriešený spád vody, ale ešte stále je tam veľa problémov. Čo sa týka 

parkovania, vyzval občanov, aby takéto parkovanie hlásili Mestskej polícii, aby sa to dalo riešiť 
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hneď na mieste. Ak ide mamička s kočíkom a vidí takéto parkovanie, bolo by dobré, keby to ihneď 

nahlásila. Ak to nebude nahlásené, polícia to nevie preventívne riešiť.  

Pán poslanec Cingeľ : 

Interpeloval k doprave. Pri zastávke na ul. Rožňavskej nezastavujú niektoré autobusy. Požiadal 

mesto, aby podalo žiadosť na eurobus Rožňava, aby zaregistrovali túto zastávku a tak by sa vyriešil 

problém.  

Odpovedal pán primátor: 

V spolupráci s oddelením dopravy sa preverí situácia na KSK a požiada sa o riešenie. 

Pán poslanec Bodnár: 

Interpeloval ohľadom odvozu komunálneho odpadu. V mestskej časti Budulov na ulici pri rieke 

Bodva,  ako býva pán Dohányos a Király, sa obyvatelia sťažujú, že už vyše roka nezachádza 

zberné auto na odvoz komunálneho odpadu. Svoje kuka nádoby nosia buď k mostu pri hlavnej 

ceste, alebo ku vchodu do bývalého družstva. Predtým auto zachádzalo od družstva až na ich ulicu. 

Asi najväčší problém pre vozidlo je zarastajúci orech do tej ulice. Požiadal mesto o orezanie 

stromu  a následne o vyzvanie zástupcu Kositu, aby tam chodili. Pán primátor sa pýtal, či tam nie 

je problém v dopravnom značení. Pán Bodnár odpovedal, že nie.  

Pani poslankyňa Ločová: 

Interpelovala v súvislosti s priestorom pred bytovkou na rohu ulice Školská a Bartalosova. 

Obyvatelia sa pýtali, či sa plánuje úprava nádvoria v časti pred vchodmi do bytovky zo strany ul. 

Novej.  

Odpovedal pán primátor: 

Cesty a chodníky sa plánovali minulý rok. Závisí to od toho, či budeme robiť nové chodníky, alebo 

rekonštrukciu chodníkov. Rekonštrukcie chodníkov sú už na tento rok naplánované, ale nové 

chodníky by sa ešte mohli, keďže výsledky hospodárenia sú také, že na rezervnom fonde ešte 

zostane do budúcna asi 300 tis. eur, o ktorých sa bude rozhodovať v apríli po uzávierke. Ak 

z týchto financií to budeme vedieť realizovať, budú poslanci rozhodovať, na ktoré projekty pôjdu. 

Projekty budú zaradené do programu v apríli a tým pádom sa poslanci rozhodnú, či sa to 

zrekonštruuje, alebo či sa tam vybuduje nový chodník.  

Pán poslanec Zupko:  

Informoval sa, či na opravu alebo vybudovanie nového chodníka je poradovník. Navrhol 

vybudovať nový chodník medzi Tescom a Lidl na strane pri autoumyvárke, pretože je tam 

frekventované miesto a ľudia musia chodiť okolo polície a vracať sa naspäť. Informoval sa 

ohľadom parkoviska na rohu Námestia mieru a Námestia budovateľov, kde v zákrute je obrovská 

mláka, tam parkujú autá. Požiadal o úpravu tejto časti. Verejné priestranstvo pri Penzióne Bodva 

a Synagógou si zaslúži viac starostlivosti na ďalšie obdobie, lebo nízke svetlá nefungujú možno 

celý rok a tiež svetelný vodopád nebol zapnutý celý rok. 

Odpovedal pán primátor: 

Potrebné je rekonštruovať stred mesta, ako aj pri Penzióne Bodva. Boli tam menené svetlá v rámci 

poistnej udalosti. Na fontánu boli sťažnosti, že sa deti v nej kúpali a nebolo možné to ustrážiť ani 

napriek tomu, že sú tam kamery a chodia tam policajti. Je to zrejme z dôvodu, že sa tam nachádza 

detské ihrisko a deti sa po aktivite chodia do fontány okúpať. To detské ihrisko by tam nemalo byť, 

mohlo by sa to odstrániť, ale skôr z nefunkčnej časti by sa mohlo urobiť parkovisko pre autá pri 

Penzióne Bodva. Priestor môže byť zrekonštruovaný komplexnejšie a o tom môžu rozhodnúť 

poslanci v apríli z prostriedkov rezervného fondu. V súvislosti s chodníkom Tesco – Lidl je tam aj 

administratívna budova pána Hudáka, kde nie je chodník. Z bezpečnostného hľadiska sme 

namietali pri dostavbe LIDL a Tescu. Zbytok nie je náš pozemok, takže sme apelovali na 

vlastníkov týchto pozemkov, aby tie chodníky dorobili. Dostali sme negatívnu odpoveď. Uvidíme, 

aká bude dostavba pri administratívnej budove. Je predpoklad, že ak bude začatý chodník a dôjde 

k dohode, že sa to dorobí. Bude nám chýbať iba časť pri malej umyvárke a tam je dlažba. Uvidíme, 

ako s tým bude disponovať majiteľ pozemku. Je to aj vec dopravného inšpektorátu a projektanta 
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a riešenie dopravnej situácie spadá do kompetencie KSK. Keďže sa buduje nový obchodný dom 

celkom na konci, aj tam je predpoklad, že sa tam vybudujú nové chodníky. Naše vyjadrenie 

v rámci mesta na stavebné konanie je také, aby sa bral ohľad na bezpečnosť. Trváme na 

chodníkoch, ale je to výhradným právom vlastníka nehnuteľnosti. Ďalej k lokalite Nám. mieru 

a nám. Budovateľov dáme písomnú odpoveď.  

Pán poslanec Zachariaš: 

Vyjadril sa k priestoru medzi Synagógou a Penziónom Bodva. Na tom mieste sa vytvorilo 100 

parkovacích miest, nie je isté, či tam chýba tých 5 alebo 10 parkovacích miest miesto detského 

ihriska. Tá fontána bola jedna z takých zaujímavostí, ktoré dvíhali úroveň tohto miesta. To, že sa 

tam kúpu deti z mesta, nie je pravým dôvodom toho, aby to nebolo dané do poriadku. Bola to 

zaujímavosť a atrakcia a bude proti tomu, aby sa to zmenilo.  

Odpovedal pán primátor: 

Tých 100 parkovacích miest okolo Penziónu Bodva je v menšom počte ako uviedol pán Zachariaš. 

Nikto nepochybuje o tom, že to malo svoj účel, len mesto to stojí obrovské financie. Keď sa večer 

parkuje, všetky múriky porozbíjajú a stále ich opravujeme. Hľadáme dlažbu, pretože taká už ani 

nie je. Nie je to bezpečne urobené a nie je to označené tak, aby to ľudia večer videli. Mal by byť 

odstup od múrikov, aby sa nepoškodzoval celý priestor. Je tam problém s ihriskom a kúpaním detí, 

treba to vyriešiť ako komplex. Je za, aby tá svetelná fontána fungovala a aby tam deti boli, ale 

treba to trošku prerobiť a dať tomu účel. Ak sa na to pozriete, je to prázdne. Sú tam dva mosty, 

teda tri s najväčším, ale celý priestor je prázdny a nie je využívaný. Raz tam bol pivný festival, ale 

odvtedy to nikto nevyužil.  

Neboli ďalšie interpelácie. 

 

Bod č. 4 Kontrola uznesení 

 

Pán primátor predniesol správu o plnení uznesení z 1. a 2. zasadnutia MsZ nasledovne: 

 

Správa o plnení uznesení z 1. zasadnutia MsZ 

Uznesenia 1/2018 – 11/2018 sú splnené 

Uznesenie 12/2018 – sa plní a zostáva v platnosti 

Uznesenie 13/2018 - splnené 

 

Správa o plnení uznesení z 2. zasadnutia MsZ 

Uznesenia 14/2018 – 18/2018 – sú splnené 

Uznesenia 19/2018 – 21/2019 – sa plnia a zostávajú v platnosti 

Uznesenie 22/2019 – splnené 

Uznesenie 23/2019 - sa plní a zostáva v platnosti 

Uznesenia 24/2018 – 25/2018 – splnené 

Uznesenie 26/2019 - sa plní a zostáva v platnosti 

Uznesenie 27/2019 – splnené 

Uznesenia 28/2018 – 30/2019 – sa plnia a zostávajú v platnosti 

Uznesenia 31/2018 – 35/2018 – sú splnené 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii primátor navrhol, aby v budúcnosti sa pripravili 

a vytlačili uznesenia, ktorých súčasťou bude správa o plnení alebo neplnení.  

Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 berie na vedomie 

správu mestského úradu o plnení uznesení z 1. a 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
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Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných  

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 5 Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou 

 

Správu predniesol primátor mesta. 

 

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 generálneho konzula Maďarska v 

Košiciach 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.  
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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.  

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu: 

 berie na vedomie 

Správu primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou.  

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

 

Pán primátor skonštatoval, že 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. 

 

 

Bod č. 6 Správa náčelníka o činnosti mestskej polície v Moldave nad Bodvou 

 

Pán primátor odovzdal slovo náčelníkovi Mestskej polície v Moldave nad Bodvou.  

Pán náčelník prečítal správu:  

 

Mestská polícia Moldava nad Bodvou 

Správa 

o činnosti Mestskej polície Moldava nad Bodvou za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 

ktorá ukladá náčelníkovi Mestskej polície Moldave nad Bodvou (ďalej len „mestská polícia“, alebo 

„MsP“) pravidelne ročne a na každom riadnom MZ predkladať orgánom mesta správy o činnosti 

mestskej polície.  

 

1. Úlohy uložené pre mestskú políciu uzneseniami MZ 

 

V hodnotenom období mestská polícia plnila úlohy uložené MZ nasledovne:  

 

2. Činnosť mestskej polície v roku 2018 

 

Činnosť mestskej polície bola vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb.o 

obecnej polícii v znení neskorších predpisov  V roku 2018 bola činnosť MsP zameraná najmä na 

kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na kontrolu dodržiavania 
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platných ustanovení VZN mesta Moldava nad Bodvou, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej 

príslušnosti. V rámci svojich právomocí mestská polícia riešila i podnety a požiadavky zo strany 

občanov, primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, inštitúcií a organizácií 

nachádzajúcich sa na území mesta. 

 

2.1 Plnenie hlavných úloh 

 

Jednou z dôležitých úloh mestskej polície v Moldave nad Bodvou bolo udržať stav 

spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým v rámci vecnej a miestnej 

príslušnosti spolupôsobiť pri ochrane majetku, života a zdravia obyvateľov. Súčasnú úroveň 

spolupráce mestskej polície s PZ SR možno naďalej hodnotiť vysoko pozitívne. V úzkej súčinnosti 

s policajným zborom boli prijaté opatrenia smerujúce k zníženiu nápadu v oblasti trestných činov a 

priestupkov. V rámci aktivít v oblasti prevencie kriminality bola činnosť mestskej polície 

sústredená na vykonávanie prednáškovej činnosti zameranej najmä na Základnú školu 

a gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským a materskou školou Veselá Zebra z ulice 

Severnej. 

 

2.2 Ďalšia činnosť mestskej polície 

 

Okrem vyššie uvedených hlavných úloh MsP v sledovanom období plnila i ďalšie úlohy 

vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a kalendárneho plánu. V súčinnosti s 

policajným zborom mestská polícia vykonala jednu kontrolu zameranú na zákaz požívania 

alkoholu.  Policajti riadením premávky dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

najrizikovejších miestach v blízkosti jednotlivých škôl. Mestská polícia v hodnotenom období 

celkovo riešila 1101 oznámení, vlastnou činnosťou zistila celkovo 886 skutkov. V rámci svojej 

pôsobnosti mestská polícia naďalej využívala i mestský monitorovací kamerový systém.  

 

  V súčasnej dobe tvorí mestský kamerový systém 19 digitálnych kamier, ktoré sú už na 

oveľa vyššej technickej úrovni, ako boli predchádzajúce analógové kamery.  Na rok 2019 bola 

Ministerstvom vnútra SR znovu vyhlásená výzva na osadenie nových kamier, takže boli 

vytypované ďalšie miesta, kde by z bezpečnostných dôvodov mohli byť tieto osadené, ak by bolo 

žiadosti mesta vyhovené. V  roku 2018 mestská polícia pokračovala aj v odchyte túlavých zvierat.   

V sledovanom období bolo na území mesta vykonané odchytenie  34 túlavých psov, z toho 7 bolo 

vrátených majiteľovi a 27 bolo umiestnených do náhradnej starostlivosti zvierat. Každodennou 

činnosťou mestskej polície boli vyhodnotené ako najproblematickejšie časti mesta v oblasti 

porušovania verejného poriadku lokality ako je širšie centrum mesta a odľahlé časti mesta. V 

týchto miestach zaznamenávame značný výskyt porušovania verejného poriadku i pouličnej 

kriminality a z toho dôvodu je činnosť mestskej polície orientovaná prioritne do týchto oblastí. 

Jedným z pretrvávajúcich problémov mesta je neustále sa zhusťujúca dopravná situácia a stály 

nárast počtu motorových vozidiel v meste, čoho dôsledkom je i nedostatok parkovacích miest 

hlavne na sídliskách, kde dochádza k parkovaniu motorových vozidiel na trávnatých plochách.  

 

 

2.3 Zoznam priestupkov riešených MsP za rok 2018   

 

1. § 22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  247 skutkov  

- 87 priestupkov riešených blokovo na mieste  

- 5 priestupkov riešených  pohovorom na mieste  

- 155 priestupkov bolo na mieste riešených pohovorom 



 

12 

 

 

2. § 47, 48 priestupky proti verejnému poriadku 234 skutkov   

- 7  priestupky riešené blokovo na mieste  

- 12 priestupkov  riešených blokom na mieste neuhradenom 

- 212 priestupkov riešených pohovorom na mieste  . 

- 3 priestupky boli odstúpené na realizáciu MsÚ 

 

3.  § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 343 skutkov  

       -     3 priestupkov bolo odovzdaných na prejednanie OÚ Košice-okolie  

       -      1 priestupok riešený  blokom na mieste neuhradenom 

       -      336 priestupkov bolo  riešených   pohovorom na mieste   

 

4. § 50 priestupky proti majetku  253 skutkov  

- 6 priestupky boli riešené blokovo na mieste  

- 21 priestupky boli riešené blokom na mieste neuhradenom 

- 11 prípadoch  bol skutok odovzdaný OOPZ Moldava nad Bodvou pre podozrenie 

z trestného činu krádeže  

- 6 priestupkov bolo odložených /páchateľom bola  osoba maloletá/   

- 198 priestupkov bolo  riešených pohovorom 

- 11 prípadoch neboli zistení páchatelia. 

 

5. VZN – 259 priestupkov 

- v 32 prípadoch boli riešení majitelia psov   

- v 4 prípadoch boli riešení priestupcovia z dôvodu nepovoleného predaja tovaru z toho   1x 

sankcia    

- v 20 prípadoch riešení občania pri znečisťovaní VP, prehrabávanie sa v kuka nádobách.  

- v 4 prípadoch boli riešení priestupcovia z dôvodu nepovoleného zakladania ohňa 

 

Mestská polícia v rámci svojich úloh, povinnosti a oprávnení vyplývajúcich zo zákona 

o obecnej polícii zistila a zaistila osoby po spáchaní trestných činov, vlastnou iniciatívou, ako aj 

oznámením od občanov mesta : 

         

- TČ krádeže    17  prípadov        

- TČ nebezpečného vyhrážania  3  prípady 

- TČ výtržníctva   7 prípadov    

- TČ porušovania domovej slobody    2 prípady                               

- TČ týranie blízkej a zverenej osoby 1 prípad 

- TČ všeobecného ohrozenia  1 prípad 

- TČ poškodzovania cudzej veci 1 prípad 

- TČ ublíženia na zdraví   4 prípady 

- TČ neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla  1 prípad 

- TČ ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky 1 prípad 

- TČ obmedzovanie osobnej slobody 1 prípad 

 

2.4 Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami 

a) pre potreby Okresného súdu bola poskytnutá súčinnosť pri prešetrení pobytu v 12 prípadoch,  

b) pre potreby  Krajského súdu bola  poskytnutá súčinnosť pri  prešetrení  pobytu  v  2 prípadoch, 

c) pre potreby Exekútorských úradov bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní písomností v 4 

prípadoch, kedy ich nebolo možné doručiť iným spôsobom.  

d) pre potreby MsÚ Moldava nad Bodvou bola poskytnutá súčinnosť pri: 
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- doručovaní písomností 

- šetrení sťažností občanov 

- kontrole herní na území mesta 

- umiestňovaní dopravného značenia 

- preverovanie nedovolenej stavby 

- šetrení nedovoleného záberu verejného priestranstva 

- usmerňovaní premávky na cestných komunikáciách počas ich opravy a osláv mesta 

 - šetrení sťažností a podnetov od občanov. 

-  šetrenie pri znečisťovaní verejného priestranstva 

  

3. Záver 

Úlohy určené pre Mestskú políciu v Moldave nad Bodvou za rok 2018 boli splnené. Od 

2.11.2017 bola zriadená Miestna občianska poriadková služba v počte 8 členov, ktorí sú vysielaní 

na problematické miesta v meste Moldava nad Bodvou. V priebehu roka 2018 bola mestská polícia 

vystrojovaná  novými odevnými súčiastkami. Naďalej sa priebežne zvyšovala odborná úroveň a 

profesionalita mestských policajtov, tým, že boli priebežne doškoľovaní na služobných poradách 

MSP čo veľkou mierou prispelo k naplneniu hlavných úloh a stanovených cieľov.  V oblasti 

verejného poriadku bude pozornosť sústredená najmä na prevenciu, kontrolu dodržiavania platných 

ustanovení VZN mesta, v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude činnosť 

zameraná najmä dohliadať na dopravnú situáciu v blízkosti školských zariadení a v 

najrizikovejších miestach na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v zónach s 

dopravným obmedzením a na vyhradených parkoviskách. Do služobného motorového vozidla bola 

v roku 2018 zakúpená kamera, ktorá je hliadkou zapínaná v prípade dokumentovania dopravnej 

situácie, prípadne pri vykonávaní zákroku. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. 

Pán primátor požiadal náčelníka, aby podal správu o odchyte psov v roku 2019. Pán náčelník 

odpovedal, že v januári tohto roku došlo k odchytu 13 túlavých psov z lokality ulice Debraďská 

a Budulovská, centrum mesta. V diskusii sa pán poslanec Kovács pýtal, či to bola správa za celý 

rok 2018. Pán náčelník odpovedal áno. Pán poslanec Krušinský sa pýtal, či bolo pri Kakaši na 

Nám. mieru hlásené rušenie nočného kľudu. Jedná sa o deti, ktoré sú na skateboardoch pred 

predajňou. Pán náčelník odpovedal, že MsP neeviduje takéto sťažnosti od občanov. Je tam 

naplánovaný kamerový systém, zo zadnej strany predajne.  Pán primátor informoval poslancov, že 

chystá sa zmena chodu MsP. Nariadil náčelníkovi, aby pripravil koncepciu tzv. okrskárov. To 

znamená, že polícia by sa mala nastaviť na úplne iný systém, ktorý by mal byť účinnejší, ako je 

ten, ktorý je teraz. Pán poslanec Zachariaš informoval, že dňa 13.2.2019 zasadala Komisia 

verejného poriadku, ktorá prejednávala bod programu rozšírenia kamerového systému a všeobecne 

k práci MsP prejednávali otázku tých  psov, čo nie je jednoduchá záležitosť. Požiadal zástupcu 

MsP, aby na ďalšie zasadnutie komisie pripravil prehľad alebo analýzu práce MsP, čo sa týka 

zloženia a postavenia MsP v spolupráci s primátorom mesta. Pán primátor odpovedal, že sa 

pripravuje nová koncepcia MsP, v ktorom bude podrobne popísaný chod a činnosť polície.  

Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 berie na vedomie 
Správu náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 
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Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 7 Správa HK 1/2019 o kontrolnej činnosti, Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2018, 

Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2018 

 

Pán primátor odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi. Všetky predložené správy sú súčasťou 

zápisnice.  

Pán primátor otvoril diskusiu. 

Pán primátor mal pripomienku. Nájomné zmluvy sú problémom, lebo sa nevieme vysporiadať 

s VZN, kto môže byť v nájme a kto nemôže byť. Sú ťažkosti s nájomníkmi, kde je nastavené 

nájomné na 1 rok kvôli opatrnosti. Opakovane sa predlžujú na ďalšie obdobia, ktoré sú v zmysle 

platného VZN sporné a to preto, lebo ak by sme znovuprideľované byty mali znova prehodnocovať 

podľa daných podmienok, tak 70% obyvateľov v týchto bytoch by už ďalšiu nájomnú zmluvu 

dostať nemohlo. Tým pádom by tam boli bez právneho dôvodu a to by komplikovalo účtovníctvo 

a mnoho iných vecí. Vzhľadom k tomu sa to snažíme korigovať takou formou, že všetky vzniknuté 

pohľadávky, ktoré sú dlžné na nájomnom, riešime zabezpečovacími prvkami, buď záložnými 

právami, alebo zábezpekami, dohodami o splátkach. A preto niekedy vznikajú takéto časové 

rozdiely v tom, že kedy sa podpíše zmluva a v tom čase je nájomník v byte bez právneho dôvodu. 

Snažíme sa dodržiavať platobnú disciplínu tak, aby ten nájomný vzťah mohol pokračovať. Proces 

vyprázdnenia bytu by bol náročný a nie je to politikou mesta. Pani prednostka informovala, že boli 

prijaté ďalšie opatrenia od 1. 2. 2019, kde sa zverejňujú len čisté zmluvy vo formáte .pdf, ktorý je 

možné kopírovať. Dokument sa zverejňuje bez pečiatky a podpisu v zmysle zákona o e- 

governmente. Pán primátor navrhol, aby sa nastavili nájomné zmluvy tak, aby mesto vedelo riadne 

obhospodarovať nájomné byty, lebo  niektoré už  nie sú vhodné na obývanie a sú tam nároky na 

pripojenie na elektrinu.  

V diskusii k správe o výsledku kontroly v Zachraňujeme životy, pán Zachariaš doplnil informáciu 

o pohotovosti na ul. Toryskej v Košiciach a požiadal vedenie mesta, aby intenzívne sa venovala 

riešeniu požiadavky zriadenia pohotovosti v Moldave nad Bodvou. Pán primátor odpovedal, že 

túto problematiku riešia projekty ministerstva, na ktorých mesto pracuje.  

 

Do diskusie sa už nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia: 

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 berie na vedomie 
Správu HK 1/2019 o kontrolnej činnosti 

 berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly č. HK/4/2018 

 berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly č. HK 6/2018  

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 
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Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č.  8 Návrh Štatútu mesta Moldava nad Bodvou 

 

Vysvetlenie k návrhu Štatútu mesta Moldava nad Bodvou podal pán primátor. Materiál je súčasťou 

zápisnice.  

Mesto Moldava nad Bodvou má v platnosti a účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Moldava nad Bodvou Štatút mesta Moldava nad Bodvou č. 4. Štatút mesta Moldavy nad Bodvou 

bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 3.9.1992 a účinnosť nadobudol dňa 

1.10.1992. Jediný a posledný krát, kedy bol Štatút mesta Moldava nad Bodvou novelizovaný a to 

Dodatkom č. 1, bol rok 1992. Odvtedy ubehlo 25 rokov a uvedený Štatút právne aj skutkovo stratil 

oporu v platnej legislatíve a v zaužívanej praxi. Štatút mesta Moldava nad Bodvou v zmysle platnej 

legislatívy nemôže mať formu všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, ale len formu prijatého uznesenia. Štatút mesta Moldava nad Bodvou 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je základným 

normatívno-právnym a organizačným  predpisom mesta. Štatút mesta Moldava nad Bodvou 

upravuje v súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie  a pôsobnosť 

mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta,  základné zásady hospodárenia a financovania, 

nakladania  s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a 

ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, spoluprácu medzi  nimi, formy a 

metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly, udeľovanie čestného občianstva mesta a  

ceny mesta. 

 

MsR prerokovala návrh štatútu a odporúča schváliť ( za hlasovali 3 členovia MsR z prítomných 3). 

Pripomienky MsR boli zapracované do návrhu, zároveň boli do návrhu zapracované aj 

pripomienky z pracovného stretnutia. Navrhované zmeny sú zverejnené na webovom sídle mesta.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu.  

V diskusii neodzneli pozmeňujúce návrhy. Primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou Štatút mesta Moldava nad Bodvou č. 4. 

 schvaľuje  

Štatút mesta Moldava nad Bodvou v predloženom znení.    

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Bod č. 9 Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou 

 

Vysvetlenie k návrhu rokovacieho poriadku podal pán primátor. Materiál je súčasťou zápisnice.  

Dôvodom návrhu na prijatie nového rokovacieho poriadku MsZ mesta Moldava nad Bodvou je 

zvýšiť jeho kvalitu po obsahovej stránke, a to podrobnejšou úpravou pravidiel, podmienok a 

spôsobu prípravy a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva, jeho uznášania sa a prijímania 

uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsobu kontroly plnenia uznesení 

a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy, a to v súlade s účinnosťou poslednej  

veľkej novely č. 70/2018 Z. z. ktorou sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, tak, 

aby bol pre orgány mesta, ako aj občanov mesta zrozumiteľný, jasný a transparentný. Počas 

spracovávania tohto návrhu rokovacieho poriadku sa predkladateľ materiálu nechal inšpirovať aj 

nezávislými odbornými organizáciami ako VIA IURIS, Transparency International Slovensko, 

ktorých strategickými témami je participácia občanov sa správe veci verejných. Podľa vyššie 

uvedených cieľov predkladateľa sa priznáva právo účasti obyvateľov mesta a ďalších osôb na 

zasadnutiach MsZ a právo vystúpiť v rozprave, a to prostredníctvom bodu programu pod názvom 

Vypracovaním nového rokovacieho poriadku predkladateľ spracoval aj inštitút občianskej 

iniciatívy, prostredníctvom ktorého budú mať obyvatelia obce, ako aj osoby podľa § 3 ods. 5 

zákona o obecnom zriadení právo adresovať MsZ svoje podnety, návrhy a sťažnosti formou 

petície. Stane sa tak v prípade, ak sa pod návrh podpíše aspoň 1 000 osôb, alebo aspoň 8% 

obyvateľov obce s volebným právom. V takom prípade sa bude zastupiteľstvo musieť návrhom 

zaoberať, zástupca alebo zástupcovia petičného výboru budú môcť návrh predniesť a obhajovať na 

zasadnutí zastupiteľstva a zastupiteľstvo bude o návrhu hlasovať. MsR odporučila schváliť 

predložený návrh po zapracovaní pripomienok.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii odzneli pozmeňujúce návrhy, o ktorých dal primátor 

hlasovať.  

 

Pán Zachariaš navrhol vypustiť čl. 7 ods. 11 

Prítomných: 11 

Za: 4 

Proti: 3 

Zdržali sa: 4 

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.  

 

Pán Zachariaš navrhol vypustiť č. 8 ods. 2 

Prítomných: 11 

Za: 4 

Proti: 3 

Zdržali sa: 4  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Pán Krušinský navrhol v čl. 7 ods. 2 za text nadpolovičná väčšina  doplniť text: „všetkých 

poslancov“ a ostatný text vypustiť a obdobne v čl 7 ods. 3 za text nadpolovičná väčšina  doplniť 

text: „všetkých poslancov“, ostatný text vypustiť a pokračuje text „primátor zasadnutie ukončí.“   

Prítomných: 11 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1  
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Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.  

 

Pán Krušinský navrhol vypustiť odsek v čl. 11 ods. 3 

Prítomných: 11 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.  

 

Pán Kovács navrhol zmenu bodu v čl. 7 ods. 11 v znení: akýkoľvek bod programu plánovaného 

zastupiteľstva by mal byť prerokovaný v Mestskej rade a v príslušnej komisii.  

Prítomných: 11 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 7  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Iné návrhy neboli. Pán primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 ruší  

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou schválený písm. B, číslo 6., 

ktorý nadobudol platnosť dňa 16. 9. 2010. 

 schvaľuje  

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou  

 

Prítomných: 11 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržali sa: 3  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 10 Návrh Rokovacieho poriadku mestskej rady v Moldave nad Bodvou 
 

Vysvetlenie k návrhu rokovacieho poriadku podal pán primátor. Materiál je súčasťou zápisnice. 

Poslanci mestského zastupiteľstva na slávnostnom mestskom zastupiteľstve konaného dňa 

30.11.2018 Uznesením č. 5/2018 zriadili Mestskú radu mesta Moldava nad Bodvou a jej členov. 

Z dôvodu, že sa týmto uznesením formálne ustanovila nová mestská rada, ako aj z dôvodu 

legislatívnych zmien v súvislosti s prijatím zákona č. 70/2018 ktorým sa zmenil zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení bolo potrebné prepracovať Rokovací poriadok Mestskej rady mesta 

Moldava nad Bodvou. Legislatívnou zmenou je najmä vyňatie povinnosti primátora mesta 

prerokovať vetované uznesenie v mestskej rade pred pozastavením jeho výkonu, ktorá bola do 
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účinnosti zákona č. 70/2018 jeho povinnosťou podľa § 13 ods. 6 poslednej vety zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov.   

 

MsR odporučila schváliť predložený návrh rokovacieho poriadku, pripomienky boli zapracované 

do predloženého návrhu.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, primátor dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 ruší 

Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou schválený Uznesením č. 8/2015 zo 

dňa 12.01.2015.  

 schvaľuje  

Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou  

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 11  Protokol NKÚ o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu 

komunálneho odpadu  
 

Vysvetlenie k protokolu NKÚ podal pán primátor. Materiál je súčasťou zápisnice. O výsledku 

kontroly podrobnejšie informovala pani prednostka.  

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.   
 

Komisia pre územné plánovanie a ochranu životného prostredia prerokovala protokol NKÚ 

o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu, neprijala 

žiadne uznesenie. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu.  

Pán poslanec Kovács mal pripomienky k výsledkom kontroly NKÚ, kde vytkli mestu, že nemali 

POH od roku 2016. Nie je to vina mesta, ale je to vinou štátnej správy, ktorá mala spracovať 

príslušný POH. POH KSK bolo prijaté koncom júla 2018 a na základe tohto POH sú povinné 

všetky obce a mestá spracovať svoje POH. Kým nie je spracovaný POH, platí ten program, ktorý 

bol prijatý predtým. Podľa názoru pána poslanca, NKÚ nemalo právo vôbec vyčítať, že mesto 
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neplní program POH SR. Mesto je viazané POH mesta Moldava nad Bodvou, teda platným POH 

do roku 2015. Mal vytknúť okresu, štátnej správe, že za tri roky nespracovalo POH KSK. Pán 

primátor odpovedal, že mesto nevznieslo túto námietku voči kontrole.  

Zo zasadnutia odišla poslankyňa Ločová 

 

Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní 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. 

 

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 12 Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Moldava nad 

Bodvou na roky 2016 – 2020 

 

Vysvetlenie k návrhu na schválenie POH mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 - 2020 podal 

pán primátor. Materiál je súčasťou zápisnice. 

 

V zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení: 

Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od vydania programu 

kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s 

ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja. Príslušný orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní od doručenia 

programu obce; výsledok posúdenia je pre obec záväzný. Ak je výsledok posúdenia príslušného 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec 

a) predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie,19) ak program obce 

podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli, 

b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie. 

 

Mesto Moldava nad Bodvou dňa 06.12.2018 predložilo svoj program pred jeho schválením 

príslušnému orgánu štátnej správy – Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, 

Hroncova 13, 041 70 Košice, na posúdenie z hľadiska jeho súladu so zákonom o odpadoch a so 

záväznou časťou programu kraja.  Výsledok posúdenia bo zo strany – Okresný úrad Košice – 

okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice, kladný. Na základe týchto 

skutočností  Mesto Moldava nad Bodvou predkladá Mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

Program odpadového hospodárstva Mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020.  

 

http://www.epi.sk/zz/2015-79#f4310830
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MsR odporučila schváliť POH bez pripomienok. Komisia územného plánovania a ochrany 

životného prostredia prerokovala POH, odporučila schváliť. Pripomienky z pracovného stretnutia 

sú zapracované v predloženom materiály. Komisia pre rozvoj mestskej časti Budulov prerokovala 

predložený materiál a odporučila MZ schváliť.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu. 

Pán poslanec Zachariaš mal pozmeňujúci návrh v texte POH v úvodnej časti o plynofikácii na str. 

6.  Pán Bodnár navrhol, aby sa v mestskej časti Budulov vybudovalo kompostovisko na zelený 

odpad. Pri čističke odpadových vôd požiadal o osadenie rampy, aby sa zabránilo dovozu 

stavebných sutín a podobne. Triedený odpad v Budulove klesol, odkedy tam nepracujú aktivační 

pracovníci.  Pán primátor odpovedal, že progresívne sa Budulov nastaví v budúcom období podľa 

výhod, ktoré poskytne štát.  

 

Pán primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Zachariaša.  

 

Návrh uznesenia:  

Zmeniť text v POH mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020 za vetou „Plošná 

plynofikácia mesta sa realizovala v 3 etapách.“ takto: 

V prvej etape v roku 1996 sa uhoľná kotolňa K - 3 prebudovala na kogeneračnú kotolňu a odstavili 

sa  uhoľné kotolne K – 1 a K – 2. Odstránila sa kotolňa K – 4 a nahradila sa odovzdávacou 

stanicou.  Kotolňa K 5 sa odstránila  a nahradila sa tiež odovzdávacou stanicou, kotolňa K6  sa 

prebudovala na kotolňu na biomasu. 

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý.  

V diskusii neboli ďalšie pozmeňujúce návrhy. Pán primátor dal návrh na hlasovanie. 

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 schvaľuje  

v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení  Program 

odpadového hospodárstva Mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020 v predloženom znení. 

 

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Bod č. 13. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Moldava nad 

Bodvou 

 

Vysvetlenie k návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Moldava nad Bodvou 

podal pán primátor. Materiál je súčasťou zápisnice.         

Nové Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou boli 

vypracované na základe novely Zákona č. 523/2004 Z. z., nového Zákona č. 357/2015 Z.z. a na 

základe Upozornenia prokurátora. 

Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré prinášajú nasledovné 

zmeny:  

 termíny a spôsob predkladania návrhu rozpočtu verejnej správy vláde SR zo strany 

Ministerstva financií SR 

 použitie peňažných darov, ak darca neurčil účel ich použitia, a to tak v prípade rozpočtovej 

organizácie 

 hospodárenia príspevkových organizácií 

 podnikateľská činnosť 

      Dňa 1. júla 2017 bolo Mestskému zastupiteľstvu Mesta Moldava nad Bodvou doručené 

upozornenie prokurátora na porušenie § 11 ods. 4 písm. b) posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p., kde sa navrhuje: „Ustanoviť primátorovi mesta právo vykonávať 

zmeny rozpočtu v rozsahu určenom mestských zastupiteľstvom“. Na základe tohto návrhu je 

predložené v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta – v § 23 Schvaľovanie 

zmeny rozpočtu primátorom – nové oprávnenie vykonávať rozpočtové opatrenia.   

MsR a finančná komisia odporučila schváliť jednohlasne po zapracovaní pripomienok, ktoré sú už 

v materiáloch predložených MsZ zapracované. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii neboli pozmeňujúce návrhy. Pán primátor dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu    

 ruší   

Uznesenie č. 80/2015,  zo dňa 27. augusta 2015 

Uznesenie č. 300/2016, zo dňa 11. októbra 2016 

 schvaľuje  

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou  

 

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 14. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou 

 

Vysvetlenie k návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou 

podal pán primátor. Predložený materiál je súčasťou zápisnice.  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou sú základným 

dokumentom, ktorým sa riadi mesto v agende nakladania s majetkom mesta – tak hnuteľným ako 
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aj nehnuteľným. Povinnosť zostaviť zásady hospodárenia s majetkom má mesto uloženú zákonom 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku 

obcí“). Podľa § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí zásady hospodárenia s majetkom obce určí obecné 

zastupiteľstvo. Zásady hospodárenia určujú najmä podmienky nakladania s majetkom obce, t.j. ide 

o pravidlá, postup, usmernenie, ako majú postupovať jednotlivé orgány mesta, právnické osoby 

zriadené príp. založené mestom, ako aj iné právnické a fyzické osoby oprávnené disponovať s 

majetkom mesta pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo vlastníctve mesta. V zásadách sa 

určujú kompetencie orgánov mesta, nadobúdanie majetku, hospodárenie s majetkom mesta, 

nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta, predaj majetku mesta, určovanie 

podmienok pre verejné obchodné súťaže, priamy predaj majetku mesta, zámenu majetku, 

darovanie majetku, nájom majetku, výpožičku majetku. Keďže ide o rozsiahlejšiu úpravu 

pôvodných zásad hospodárenia s majetkom mesta, predkladáme ich nové znenie.  

 

MsR odporučila schváliť jednohlasne po zapracovaní pripomienok, tie sú už v materiáloch 

predložených MsZ zapracované. Finančná komisia prerokovala materiál a odporučila schváliť.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu.  

V diskusii mal pán Krušinský pozmeňujúci návrh. Navrhol zmeniť v tabuľkovej časti v prílohe č. 2  

v bode č. 5. Herne, stávkové kancelárie na sumu 75,00 €/m2, v bode č. 9 Zastavané priestory 

v športových areáloch na sumu 20,00 €/m2.  

Pán Zachariaš navrhol zmeniť v prílohe Triedy a ostatné priestory slovo započíta na slovo pripočíta 

v ods. 2 a 3.  

Pán primátor uzavrel diskusiu a dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. 

Pozmeňujúci návrh pána Krušinského: 

Zmeniť v tabuľkovej časti v prílohe č. 2  v bode č. 5. herne, stávkové kancelárie na sumu 75,00 

€/m2, v bode č. 9 zastavané priestory v športových areáloch na sumu 20,00 €/m2.  

 

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

Pozmeňujúci návrh pána Zachariaša: 

Zmeniť v prílohe Triedy a ostatné priestory slovo započíta na slovo pripočíta v ods. 2 a 3 v texte: „ 

K výške nájmu sa započíta výška služieb spojená s nájmom.“  

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý. Dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 ruší   

uznesenie č. 144/2015,  zo dňa 10. decembra 2015 

 schvaľuje  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou  
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Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 15. Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území mesta 
 

Vysvetlenie k návrhu VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území mesta podal pán primátor. Materiál je prílohou zápisnice.  

1./ Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec určuje všeobecne 

záväzným nariadením: 

- podrobnosti financovania; 

- lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať; 

- výšku dotácie na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa/žiaka 

školského zariadenia na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku týchto škôl a 

školských zariadení; 

- deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky. 

2./ Výška dotácie je určená: 

- osobnými nákladmi, ktoré pokrývajú nárokové zložky miezd (tarifné platy, príplatky 

riadiace, kreditové, zmennosť, triednictvo, prechod do vyšších platových tried z dôvodu 

získania atestácií, doplatok do minimálnej mzdy 405 €, valorizáciu), nenárokové zložky 

miezd (ponechanie úrovne osobných príplatkov pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov) 

- prevádzkovými nákladmi, ktoré pokrývajú predpokladané výdavky za energie, tvorbu soc. 

fondu, stravovanie zamestnancov, poplatky, revízie, dohody o pracovnej činnosti a PN. 

Výška dotácie je samostatne určovaná pre jedno dieťa/ žiaka pre MŠ, ZUŠ a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a samostatne na jedno dieťa / žiaka pre súkromné a cirkevné MŠ, 

ZUŠ a školské zariadenia. 

Podľa čl. II. § 6 ods.12 písm. j) zákona 596/2003 Z.z. „obec poskytne na žiaka/dieťa cirkevnej a 

súkromnej školy a školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na žiaka /dieťa školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“. 

Výška dotácie na dieťa /žiaka je MsZ schvaľovaná prostredníctvom schváleného rozpočtu mesta a 

konkrétnym určením vo VZN platnom na každý kalendárny rok. 

VZN bolo na úradnej tabuli zverejnené v zákonnej lehote, neboli na MsÚ doručené žiadne 

pripomienky. MsR a finančná komisia odporučila schváliť jednohlasne predložené VZN. Komisia 

pre školstvo prerokovala predložený materiál a odporučila ho schváliť v predloženom znení.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii neboli pozmeňujúce návrhy, preto ju uzavrel a dal 

hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 schvaľuje  
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VZN o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území 

mesta, ktorou sa určuje finančný príspevok na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 

v materskej škole a na žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava 

nad Bodvou. 

 

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 16. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  právnickým 

osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou 
 

Vysvetlenie k návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  právnickým 

osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou podal pán primátor. Predložený 

materiál je súčasťou zápisnice.  

Vypracovanie všeobecného záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou bolo vyvolané 

zmenou v zákone o rozpočtových pravidlách. Zákon umožňuje poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta 

aj pre právnické osoby - spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie - ktorých 

zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou. Návrh uvedeného nariadenia bol zverejnený dňa 

17.01.2019 na pripomienkovanie 15 dní, na MsÚ doručené žiadne pripomienky zo strany 

obyvateľov mesta, pripomienky z pracovného stretnutia boli zapracované do materiálu. MsR 

odporučila schváliť jednohlasne predložené VZN. VZN bolo prerokované aj na finančnej komisii, 

ktorá odporučila MZ schváliť v predloženom znení.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii neboli pozmeňujúce návrhy, preto ju uzavrel a dal 

hlasovať. Zo zasadnutia odišiel pán Zachariaš a vrátila sa pani Ločová. 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 schvaľuje  

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých 

zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou podľa predloženého návrhu 

 

Prítomných: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Bod č. 17. Návrh Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku  

 

Vysvetlenie k návrhu Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku podal 

pán primátor. Predložený materiál je súčasťou zápisnice.  

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom druhom zasadnutí dňa 20.12.2018 

uznesením č. 21/2018 schválilo VZN č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou. 

V zmysle predmetného VZN sa dňa 17.1.2019 uskutočnila ustanovujúca schôdza Denného centra 

pre seniorov v Moldave nad Bodvou, na ktorej bola zvolená samospráva denného centra. 

V zmysle predmetného VZN predkladáme MsZ na schválenie Štatút Denného centra seniorov 

Moldava nad Bodvou. Na zasadnutie sa vrátil pán Zachariaš. 

MsR odporučila schváliť Štatút denného centra. Materiál bol predložený aj v sociálnej komisii.  Na 

základe pracovného stretnutia poslancov navrhujeme vynechať v článku 9 bod b. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii pán Cingeľ podal pozmeňujúci návrh vynechať v článku 

9 bod b). Pán Bodnár navrhol zmenu v článku 5 bod A vznik členstva b). 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu pána Cingeľa vynechať v článku 9 bod b) a ostatné 

prečíslovať.  

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

Pán primátor na základe pozmeňujúceho návrhu pána Zachariaša dal hlasovať o zmene v článku 5 

bod A vznik členstva bod b) členom denného centra sa môže stať fyzická osoba s trvalým pobytom 

v meste Moldave nad Bodvou, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo osoba s nepriaznivým 

zdravotným stavom (je poberateľom invalidného dôchodku) 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý. Dal hlasovať o návrhu uznesenia.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 schvaľuje 

Štatút Denného centra seniorov Moldava nad Bodvou 

 berie na vedomie 

Domový  poriadok Denného centra seniorov Moldava nad Bodvou 

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Bod č. 18. Návrh na schválenie erbu a vlajky mestskej časti Budulov a vybavenie petície 

občanov 
 

Vysvetlenie k návrhu na schválenie erbu a vlajky mestskej časti Budulov a vybavenie petície 

občanov podal pán primátor. Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou prijali dňa 04.02.2016 Uznesenie č. 

183/2016, ktorým zobrali na vedomie návrh erbu a vlajky mestskej časti Budulov v predloženom 

znení. Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou po nadobudnutí účinnosti tohto uznesenia 

realizoval vôľu poslancov a podal ešte začiatkom roku 2016 návrh na zápis takto schválených 

symbolov Budulova do heraldického registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Heraldický 

register Ministerstva vnútra vydal dňa 06.12.2016 rozhodnutie, ktorým neodporučil návrh erbu 

Budulova v predloženom znení. Mal zato, že predložený návrh reprodukcie pečate Malého 

Budulova a to bociana s trojuholníkom nad hlavou nemá historickú oporu v podkladoch, ktoré si 

heraldický register zaobstaral so Štátneho archívu v Košiciach. Usúdili, že obsahom historickej 

pečate je ľudská postava, azda postava biskupa s mitrou na hlave, v žiadnom prípade však nie 

bocian.  Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou preto nechal prepracovať odborných 

archivárom p. PhDr. Gabrielom Szeghym pôvodný návrh erbu a vlajky mestskej časti Budulov, 

ktorý sa priklonil  k návrhu erbu jazdca na koni.   

Návrh tohto erbu odporučila poslancom schváliť Komisia pre mestskú časť Budulov na svojom 18. 

zasadnutí dňa 02.02.2017. Na základe vyššie uvedeného preto predkladáme poslancom Mestského 

zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou na schválenie návrh erbu a vlajky mestskej časti 

Budulov, ktoré budú predložené na schválenie Heraldickému registru Ministerstva vnútra SR 

a žiadame ich, aby tieto symboly Budulova v predloženom znení schválili.    

MsR jednohlasne odporučila schváliť predložený návrh.  

Zároveň dňa 9.5.2017 bola mestu Moldava nad Bodvou doručená petícia, ktorou obyvatelia 

mestskej časti Budulov žiadajú, aby pred Heraldickú komisiu Heralického registra Slovenskej 

republiky v Bratislave bol predložený návrh erbu a vlajky tak, ako je opísaný v petícii a taktiež 

graficky znázornený. Petíciu podpísalo 326 obyvateľov. 

Z dôvodu, že petícia do dnešného dňa nebola vybavená, predkladáme ju pre mestské 

zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené podľa zákona o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, 

pečať obce, prípadne znelku obce.  Podľa § 5c zákona o petičnom práve: „Ak je predmetom petície 

činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej 

zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej 

samosprávy.“ Podľa vyššie uvedeného príslušným orgánom na prerokovanie a vybavenie petície je 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu.  

V diskusii odzneli pozmeňujúce návrhy. Pán Dobos podal návrh, aby sa spravil prieskum verejnej 

mienky a rokovanie v tomto bode bola prerušené a rokovanie pokračovalo na ďalšom zasadnutí. 

Na Mestský úrad bola dňa 28.1.2019 odovzdaná petícia so 186 podpismi, ktorá preferuje 

mariánsky erb mestskej časti Budulov. Bolo by spravodlivejšie urobiť v jeden deň prieskum 

verejnej mienky (príp. referendum ) v Budulove, ktorý by s konečnou platnosťou rozhodol o tom, 

ktorý erb Budulovčania v skutočnosti chcú. Pán Zachariaš podporil túto myšlienku hlavne z toho 

dôvodu, že je časový rozdiel medzi petíciami a nevieme aká je momentálna aktuálna verejná 

mienka. O erbe by mali jednoznačne rozhodnúť Budulovčania, aby mohli byť na svoj erb hrdí. 

P.Bodnár sa vyjadril o rozhodnutí Komisie pre mestskú časť Budulov a o argumentoch, ktoré 

viedli k tomu, že komisia rozhodla v prospech erbu s jazdcom na koni. O novej petícii sa vyjadril, 

že bola zbieraná ešte pred komunálnymi voľbami a nechápe, prečo bola zo šuflíka vytiahnutá až 

teraz.  Pán Krušinský v rozprave podporil názor Komisie pre mestskú časť Budulov.  



 

27 

 

Pán primátor sa vyjadril, že uvedená petícia sa odvoláva na neplatné uznesenie MZ, nebola 

prešetrená MsÚ, či spĺňa podmienky podľa petičného zákona a ani nebola zaradená do 

prerokovania tohto bodu rokovania MsZ. 

 

Hlasovanie o návrhu p. Dobosa: 

Prítomných: 11 

Za: 4 

Proti: 5 

Zdržali sa: 2  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Neboli ďalšie pozmeňujúce 

návrhy.  

 

Pán primátor uzavrel diskusiu a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia: 

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 schvaľuje v súlade s §11 ods. 4 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh 

erbu a vlajky mestskej časti Budulov mesta Moldava nad Bodvou, ktoré budú predložené 

na schválenie Heraldickému registru Ministerstva vnútra SR v predloženom znení p. PhDr. 

Gabriela Szeghyho zo dňa 07.02.2017.   

Prítomných: 11 

Za: 7 

Proti: 2 

Zdržali sa: 2  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo predloženú petíciu prerokovalo.  

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov v zmysle dodržiavania podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 19. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru 

Moldava nad Bodvou 

 

Vysvetlenie k Zmenám a doplnkom č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad 

Bodvou podal pán primátor. Predložený materiál je súčasťou zápisnice.  

 

Celkový cieľ:  

Hlavným cieľom schválenia ZaD č.6 ÚPN SÚ je vytvoriť dokument pre usmernenie rozvoja na 

území mesta. Predmetom  riešenia ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Moldava nad Bodvou  je 7 lokalít  v zmysle 

požiadavky mesta a zadávacieho listu mesta Moldava nad Bodvou v rámci procesu  verejného  
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obstarávania. Spracovateľom ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Moldava nad Bodvou je autorizovaný architekt 

SKA: Ing. arch. Dušan Hudec, reg.č.0742AA, URBAN studio, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice. 

Osobou s odbornou spôsobilosťou je Ing. Martin Hudec, reg. č. 275. Prerokovanie návrhu ZaD č.6 

ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou za účasti spracovateľa sa uskutočnilo dňa 17. 10. 2017 o 11.00 hod. 

v zasadačke mestského úradu v Moldave nad Bodvou, ul. Školská 2. Oznam o prerokovaní návrhu 

ZaD č.6  ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou s uvedením možnosti nahliadnuť do návrh ZaD č.6 ÚPN–

SÚ Moldava nad Bodvou bol zverejnený na úradnej tabuli pred mestským úradom od 10.10.2017 

do 13.10.2017.Oznam o prerokovávaní návrh ZaD č.6 ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou bol 

zverejnený aj  na internetovej stránke mesta www.moldava.sk a na internetovej stránke  

www.zadmoldava.uzemnyplan.sk. Na základe požiadavky Okresného úradu Košice, odbor 

výstavby  a bytovej politiky zo  dňa 20.07.2017  sa dňa 04.08.2017 uskutočnilo  opätovné  

prerokovanie s výkladom  spracovateľa predmetnej  dokumentácie na Mestskom úrade v Moldave 

nad Bodvou. Po spracovaní  vyhodnotenia pripomienkového konania s prerokovávania návrhu ZaD 

6 ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou sa spracoval upravený návrh ÚPD ako podklad  na schvaľovací 

proces. Okresný úrad Košice, odbor  výstavby a bytovej politiky zaslal dňa 28.12.2016 výsledok 

preskúmania podľa §25 stavebného zákona návrhu ZaD č.5 Územného plánu sídelného útvaru 

Moldava nad Bodvou v stanovisku č.OU-KE-OVBP1-2016/050203 , ktorým  súhlasí  so  

schválením  predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v mestskom  zastupiteľstve. 

Komisia pre územné plánovanie a ochranu životného prostredia a Komisia pre rozvoj mestskej 

časti Budulov prerokovala predložený materiál a odporučila ho MZ schváliť.  

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. Primátor diskusiu 

uzavrel a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu: 

I. prerokovalo 
podľa § 11 ods. 4 písm. c.), g.) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 26, 27 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov návrh ZaD č.6 Územného plánu sídelného 
útvaru Moldava nad Bodvou; 

II. berie na vedomie 
1. správu o prerokovaní návrhu ZaD č.6 Územného plánu sídelného útvaru Moldava nad 

Bodvou vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD 
a ÚPP Ing. Martinom Hudecom, reg. č. 275 MŽP SR, 

2. výsledky prerokovania návrhu ZaD č.6 Územného plánu sídelného útvaru Moldava nad 
Bodvou, 

3. že, územný plán mesta je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a 
je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na územné rozhodovanie a na 
vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta, 

4. výsledok preskúmania podľa §25 Stavebného zákona návrhu ZaD č.6 Územného plánu 
sídelného útvaru Moldava nad Bodvou Okresným úradom  Košice, odbor výstavby 
a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č. OU-KE-
OVBP1-2018/032077 zo dňa 23. 07. 2018. 

IlI. súhlasí 
s návrhom   na   rozhodnutie   o stanoviskách,   pripomienkach  a námietkach  vznesených v procese 
prerokovania návrhu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou; 

IV. schvaľuje 
ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou vypracované Ing. arch. Dušanom  

Hudecom, autorizovaným architektom SKA reg.č.0742AA, URBAN studio s.r.o., Benediktínska 

24, Košice;  

http://www.moldava.sk/
http://www.zadmoldava.uzemnyplan.sk/
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V. vydáva 
Podľa   §6  zákona   č.369/1990  Zb.   v znení   neskorších   predpisov  Všeobecne  záväzné 

nariadenie mesta (Dodatok č. 6), ktorým sa dopĺňa VZN o územnom pláne sídelného útvaru 

Moldava n/B (ďalej len ÚPN SÚ) č.: 1/99, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.6 územného 

plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou. 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta č…. tvorí prílohou tohto uznesenia. 

VI. žiada 
1. zverejniť záväznú časť ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 

vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným 

obvyklým spôsobom 
 

Zodpovedný: JUDr. Ing. Slavomír  
Borovský, primátor mesta  

                                                                                          Termín: 
 
2. doručiť záväznú časť dotknutým orgánom štátnej správy 

                                                                                           
Zodpovedný: JUDr. Ing. Slavomír  
Borovský, primátor mesta  

 
Termín: 

3. vyhotoviť o obsahu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou registračný 
list,  ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť príslušnému ministerstvu SR 
 

Zodpovedný: Ing. Martin Hudec  
Termín: 

4. označiť dokumentáciu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 
schvaľovacou doložkou 

Zodpovedný: Ing. Martin Hudec 
Termín: 

5. uložiť ZaD č.6  územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou na meste, na 
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice 

Zodpovedný: Ing. Martin Hudec  
Termín : 90 dní od schválenia 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 20 Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad 

Bodvou v rozpočte mesta na rok 2019 

 

Vysvetlenie k návrhu  na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad 

Bodvou v rozpočte mesta na rok 2019 podal pán primátor.  

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 
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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.  

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 € 

 

Mestská rada a Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho schváliť 

v predloženom znení. 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia:   

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 

 s c h v a ľ u j e  
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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 2019 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 

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 21 Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta  
 

Vysvetlenie k návrhu na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta podal pán primátor. Predložený materiál je súčasťou zápisnice.  

V zmysle VZN číslo 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta článku 9 ods. 8  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje na základe predloženého odporúčania podľa ods. (6) poskytnutie 

dotácie pre žiadateľa v rozsahu výšky dotácie, podiele spolufinancovania, pomenovania projektu 

alebo činnosti so základným vymedzením účelu a oblasti dotácie. Mestské zastupiteľstvo nie je 

odporúčaním podľa ods. (6) viazané. Schváliť dotácie je možné len do výšky celkovo 

rozpočtovaných prostriedkov na príslušnú oblasť dotácií, pričom žiadatelia môžu byť uspokojení 

len čiastočne. V súlade s uvedenou právnou úpravou sa preto predkladá mestskému zastupiteľstvu 

návrh na poskytnutie dotácií z oblasti zdravia, telovýchovy a športu, z oblasti výchovy a 

vzdelávania, z oblasti sociálnej a iných verejnoprospešných služieb, z oblasti kultúry a médií z 

oblasti cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať. 

 

Návrh uznesenia:   
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MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 

 schvaľuje 

 

poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta v celkovej výške 44 100 € z toho 32 000 € na šport, 10 000 € na kultúru, 1 500 € 

na školstvo a 600 € na sociálnu oblasť podľa predloženej špecifikácie v zverejnených materiáloch 

mesta. 

  

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 

ŠK Bodva (rekreačný, mot.šp., biliard) na činnosť klubu 5 000,-  

Atletický legion.klub  
na činnosť klubu 5 000,- 

na projekt: letné sústredenie 2 000,- 

ŠK Taekwon-Do &Kickboxing na činnosť klubu 4 945,- 

Voda a život n.o. na činnosť klubu 500,- 

TJ Roma na činnosť klubu 0,- 

Škoda Fan Club Moldava na činnosť klubu 2 250,- 

Futbalový klub Bodva 
na činnosť klubu 0,- 

na projekt: 100. výročie futbalu 0,- 

Zápasnícky klub Moldava n/B na činnosť klubu 2 500,- 

MO SRZ Moldava - ryb. zväz na projekt: súťaž v rybolove 350,-  

BAFF SA o.z. na činnosť 1 000,- 

Šach Moldava nad Bodvou 
na činnosť 500,- 

na projekt: 1. šachový juniáles 900,- 

Združenie Bodva E, o.z. na projekt: XXI. Mold.pohár Bodvy 2 000,-  

Horolezecký klub na činnosť klubu 4 800,- 

Spolu za šport   31 745,- 

 

 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 

OV Csemadok Moldava  
na činnosť klubu 1 000,- 

na projekt: Divadelný festival 500,- 

ZO Csemadok Budulov na projekt: technické vybavenie 500,- 

na činnosť klubu 1 000,- 

ZO Csemadok Moldava na činnosť klubu 1 000,- 

na projekt: Dni Fábryho 500,- 

Združenie Bodva E na činnosť  800,- 

Združenie Moldava a okolie na činnosť   500,- 

Spolu za kultúru  5 800,- 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 

ZMRS- Spojená cirkevná škola na činnosť 2 350,- 

Zväz reform. kresť. mládeže 
na projekt: IV. pamätné dni 1 350,- 

na činnosť 500,- 

Spolu za cirkev 4 200,- 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 

Voda a život n.o. na projekt: Deň zeme 500,-  
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Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 22  Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru 

 

Vysvetlenie k návrhu na prijatie dlhodobého investičného úveru podal pán primátor. Predložený 

materiál je súčasťou zápisnice. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Mesto Moldava nad Bodvou predkladá MsZ na 

rokovanie návrh na schválenie investičného úveru na financovanie kapitálových výdavkov formou 

nezáväzného úverového rámcu v sume 1 331 000 eur na investičné akcie spojené s rozvojom 

mesta. Mesto Moldava nad Bodvou plánuje v roku 2019 začať s realizáciou výstavby nových 

parkovacích miest na Nám. Ľ. Štúra v sume 130 000 eur, s rekonštrukciou medziblokového 

priestoru na ul. Krátka, Bartalosova, ČSA a Nám. Budovateľov v sume 83 000,00 eur, ktoré sa 

plánujú zapracovať do rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019. Mesto Moldava nad 

Bodvou v roku 2017 obstaralo projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu na vytvorenie 18 

bytových jednotiek bežného štandardu s parkovacími miestami na ul. Hviezdoslavova 21. Celkový 

rozpočet je v sume 1 118 000,00 eur. Po ukončení realizácie projektu mesto bude mať príjmy 

z prenájmu 18 bytových jednotiek, čo by v budúcnosti navýšilo príjmy rozpočtu mesta a zároveň 

by boli čiastočne kryté výdavky súvisiace so splácaním istiny a úroku z úveru.  V prípade 

schválenia úveru mesto navrhuje v roku 2019 začať s realizáciou uvedených investičných zámerov. 

 Podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 

financovanie len ak: 

a) celková suma dlhu obce alebo VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo VÚC z rozpočtu iného subjektu 

MO SRZ Moldava - ryb. zväz na činnosť 1 000,- 

Spolu za životné prostredie 1 500,- 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 

12 Bercsényi M. cscs.- Skauti na projekt: letný tábor 1 000,- 

Združenie Moldava a okolie na projekt: mobilná univerzita 500,-  

Spolu za školstvo 1 500,- 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 

ZO Slov.zväzu zdrav. postihnutých na činnosť 600,-  

Spolu za sociálnu oblasť 600,- 
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verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy mesta M+R 8 642 908,26 

- skutočné bežné príjmy RO M+R 608 480,98 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017  9 251 389,24 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:   

- zostatok istiny z bankových úverov 480 352,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 931 771,92 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018 1 412 123,92 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 931 771,92 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 931 771,92 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018 480 352,00 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená, nakoľko 

celková suma dlhu mesta k 31.12.2018 je na úrovni 5,19 %.  

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:   

- skutočné bežné príjmy mesta M+R 8 642 908,26 

- skutočné bežné príjmy RO M+R 608 480,98 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017 9 251 389,24 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a ostatné z MF SR 3 360 413,75 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0 

- účelovo určené peňažné dary  12 193,27 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017 3 372 607,02 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017 5 878 782,22 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- Istina – Poliklinika 101 124,00 

- Úrok z úveru – Poliklinika 7 393,40 

- Istina – rekonštrukcia MsÚ 3 569,16 

- Úrok z úveru – rekonštrukcia MsÚ 6,76 

- Istina – úver ŠFRB 47 340,08 

- Úrok z úveru – ŠFRB 28 209,52 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 187 642,92 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená, nakoľko suma 

splátok návratných zdrojov financovania je na úrovni 3,19 %. 

   

So zámerom predloženia najvýhodnejšej ponuky pre poskytnutie úveru boli oslovené bankové 

subjekty: SLSP, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s., Prima banka a.s a Tatra banka, a.s. Všetky bankové 

subjekty predložili ponuku okrem ČSOB a.s.. Najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska úverových 

podmienok ponúkla SLSP, a.s.  

 

Veriteľ:    Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Druh úveru:     Dlhodobý investičný úver 

Účel úveru:    Realizácia investičných akcií 
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Výška úveru:    1 331 000,00 Eur 

Splatnosť úveru:   28.02.2029 (10 rokov) 

Obdobie čerpania:   do 31.07.2020 

Splácanie istiny: postupne, pravidelnými mesačnými splátkami vždy k ultimu 

mesiaca, pričom: prvá splátka bude dňa 31.1.2020 a posledná 

splátka bude dňa 28.02.2029. 

Požadované zabezpečenie:   bez zabezpečenia 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať. 

Návrh uznesenia:  

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  

 berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou v súlade § 17 ods. 14 Zák. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov k dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – 

dlhodobého investičného úveru vo výške úverového rámca maximálne 1 331 000,00 Eur.  

 schvaľuje  

prijatie úveru vo výške úverového rámca maximálne 1 331 000,00 Eur od Slovenskej sporiteľne,   

a. s., za účelom financovania investičných aktivít mesta Moldava nad Bodvou so splatnosťou 10 

rokov s najvyššou fixnou úrokovou sadzbou 0,82% p.a. .    

 poveruje  

primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta Moldava nad Bodvou na uzatvorenie zmluvy 

o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s.  

 

Prítomných: 11 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1  

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh uznesenia:  

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  

 schvaľuje  

a) zo schváleného úverového rámca financovanie rekonštrukcie medziblokového priestoru na ul. 

Krátka, Bartalosova, ČSA a Nám. Budovateľov v sume 83 000,00 Eur 

 

b) zo schváleného úverového rámca financovanie rekonštrukcie objektu s vytvorením 18 

bytových jednotiek bežného štandardu s parkovacími miestami na ul. Hviezdoslavova v sume 

1 118 000,00 Eur.  

 

Prítomných: 11 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1  

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Bod č. 23 Návrh na založenie Športového klubu v Moldave nad Bodvou 

 

Vysvetlenie k návrhu na založenie Športového klubu v Moldave nad Bodvou podal pán primátor. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice.  

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z. z. 

publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „športový 

zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016. Nový zákon nanovo upravuje aj postavenie 

športových klubov ako významnej záujmovej skupiny v športe. Športový klub je druhom športovej 

organizácie ako samostatnej právnickej osoby, ktorej práva a povinnosti sú všeobecne vymedzené 

v § 8 až §14 športového zákona a osobitne pre športové kluby v §15 športového zákona. 

Predmetom činnosti športového klubu je v zmysle zákona taká športová činnosť, pri ktorej sa 

vytvárajú vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť 

jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.  

V ustanovení § 8 športového zákona je uvedené, že športová organizácia sa povinne zapisuje do 

registra právnických osôb v športe v informačnom systéme športu vedenom na Ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu. Športový klub musí okrem iného viesť aj zdrojovú evidenciu 

osôb s jej príslušnosťou.  

V súlade s vyššie uvedeným sa dá povedať, že športový klub ako právnická osoba môže byť 

založená vo forme:  

1) obchodná spoločnosť podľa obchodného zákonníka 

2) občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

3) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, pričom na jeho zriadenie a financovanie 

sa vzťahujú všeobecné predpisy o rozpočtových pravidlách 

Najvhodnejšou a najefektívnejšou formou zabezpečenia činnosti športového klubu mestom 

Moldava nad Bodvou je forma príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou. Príspevková 

organizácia by  bola zastrešujúcou a podpornou organizáciu pre  športy. Dobrým príkladom a 

vzorom nám môže byť Kysucké Nové Mesto, Čadca , Mestský športový klub mládeže Trebišov, sú 

to samosprávy, ktoré sa na to už odhodlali dávnejšie. (http://www.mskknm.sk/index.php?p) 

V súčasnosti je činnosť príspevkových organizácií determinovaná predovšetkým 

základným právnym predpisom, t.j. zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“), ktorý upravuje ustanovením § 1 písm. d) zriaďovanie rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových 

organizácií. 

Podľa § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách príspevková organizácia je právnická 

osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je 

pokrytých tržbami a je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného 

celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho 

rozpočtu. 

Podľa § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách, rozpočtové organizácie alebo 

príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej 

správy, obec alebo vyšší územný celok možno zrušiť, zmeniť ich podriadenosť alebo spôsob 

financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu alebo naopak rozhodnutím 

zriaďovateľa. 

Podľa § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách, ak rozpočtová organizácia alebo 

príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú 

dňom zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, mestskému 

zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 

organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať 

http://www.mskknm.sk/index.php?p
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a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 

štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 

V zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom zriadení mesto utvára a chráni zdravé 

podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj 

utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú 

činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. 

V súlade s navrhovaným postupom zriadenia tejto príspevkovej organizácie predkladáme 

mestskému zastupiteľstvu návrh Zriaďovacej listiny Mestského športového klubu Moldava nad 

Bodvou, ktorej schválením nadobudne platnosť táto Zriaďovacia listina a  účinnosť nadobudne až 

dňom schválenia riaditeľa MŠK a taktiež schválením majetkovej podstaty, ktorú mesto Moldava 

nad Bodvou zverí MŠK do správy.   

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii mal pán Zupko pozmeňujúci návrh Komisie športu, a to 

doplniť text v čl. II bod 2 c) vykonáva športovú činnosť v oblasti futbalu, volejbalu, ľahkej atletike 

a v iných športových odvetviach podľa požiadaviek občanov mesta, ostatné prečíslovať.  

Pán primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.  

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Pán primátor skonštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý. Dal hlasovať o návrhu uznesenia.  

 

Návrh uznesenia: 
MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 schvaľuje  

zriadenie príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou podľa § 1, ods. 3 Zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a § 21 ods. 5, písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom Mestský 

športový klub Moldava nad Bodvou.      

 schvaľuje  

Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Mestský športový klub Moldava nad 

Bodvou v predloženom znení.   

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 24 Zámer zapojenia sa do projektu Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou 

MRK s prvkami prestupného bývania 

 

Vysvetlenie k zámeru zapojenia sa do projektu Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou 

MRK s prvkami prestupného bývania podal pán primátor. Predložený materiál je súčasťou 

zápisnice. 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného 

programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom: OPLZ-PO6-

SC611-2018-2. 

Vyhlásená - 19. novembra 2018 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 18. marca 2019 

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 1. júla 2019 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) 

vyčlenených na výzvu je 45 000 000 EUR. 

Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa. 

Maximálna výška príspevku: 2 375 000,00 EUR 

Celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť sumu 2 500 000,00 EUR 

Podmienky poskytnutia príspevku a oprávnenosť žiadateľa sú zverejnené vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP):  

https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_byvanie_2018/Vyzva%20by

vanie.pdf 

Hlavná aktivita: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného 

bývania 

Podpora bude zameraná na: 

- výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; 

- prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, vrátane napojenia objektov na 

inžinierske siete; 

- bezbariérové úpravy budov; 

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov; 

- realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. obnova 

obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých 

striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického 

alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena 

kotlov a vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, 

inštalovanie solárnych panelov a pod.); 

- vybavenie, vrátane telekomunikačnej techniky v zmysle prílohy č. 6 výzvy „Zoznam skupín 

oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“; 

- výkon činnosti asistenta bývania 

- vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“ 

- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie; 

- výkon stavebného dozoru. 

 

Základné požiadavky pre bytové budovy: 

- maximálny počet podporených bytových jednotiek v bytovej budove je 18; 

- minimálny počet bytových jednotiek v bytovej budove je 2. 

Podporené budú projekty bytových budov za účelom rekonštrukcie a/alebo  

zriadenia bytových jednotiek nižšieho štandardu, ktoré predstavujú vertikálnu viacstupňovú 

sústavu sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto 

systému musia byť sprevádzané sociálnou prácou asistenta bývania. 

Upozornenie: 

Žiadateľ musí stavebne realizovať minimálne jeden stupeň bývania a súčasne zachovať 

prestupnosť medzi jednotlivými stupňami bývania.  

Výstupom projektu musí byť minimálne dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami 

prestupného bývania. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_byvanie_2018/Vyzva%20byvanie.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_byvanie_2018/Vyzva%20byvanie.pdf
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Minimálne 30 % podporených bytových jednotiek z NFP za každý stupeň bývania  

musí byť určených pre obyvateľov MRK. 

Systém bývania musí obsahovať prvky prestupného bývania založené na princípe individuálneho 

prestupu domácností medzi jednotlivými stupňami bývania, ktoré sú sprevádzané sociálnou 

prácou.  

Systém bývania musí byť obojsmerný a minimálne dvojstupňový. 

Systém bývania musí byť funkčný minimálne počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do 

31.12.2028. 

Žiadateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie sprievodnej sociálnej služby na každom stupni 

bývania prostredníctvom asistenta bývania do konca realizácie aktivít projektu, t. j. do 31.12.2023. 

 

ZÁMER MESTA MOLDAVA NAD BODVOU 

 

Výstupom projektu musí byť minimálne dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami 

prestupného bývania: 

1. stupeň pre najviac sociálne vylúčené osoby 

- navrhuje sa výstavba bytového domu s bytovými jednotkami v kategórii nízky štandard, 10 

bytových jednotiek. 

2. stupeň , ktorý predstavuje prechod z 1. stupňa  

- navrhuje sa rekonštrukcia BD na ul. ČSA 5-7 a ČSA 9-11 

 

Mestská rada a Komisia pre riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity predložený 

materiál prerokovala a odporučila ju schváliť v predloženom znení.  

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

• schvaľuje 

zámer zapojenia sa do výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK 

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 25 Zámer zapojenia sa do výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 

financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 
 

Vysvetlenie k zámeru zapojenia sa do výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 podal pán primátor. Predložený materiál je 

súčasťou zápisnice.  

Základným cieľom  je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, 

ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, 

potláčania a zamedzovania.  

Priority:  
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1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

Najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s 

prekurzormi a pre-prekurzormi; odhaľovanie obchodovania s drogami a psychoaktívnymi látkami 

cez internet; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová 

kriminalita; trestné činy extrémizmu; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých 

druhov médií (film, TV, rozhlas, internet, tlačoviny); hospodárska a majetková trestná činnosť; 

korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; trestné činy proti životnému 

prostrediu. 

2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí 

Najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie 

komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách; 

zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov. 

Termín uzávierky 5. marec 2019 

Spolufinancovanie musí byť zachované vo výške minimálne 20% z celkového rozpočtu projektu, 

maximálna výška dotácie je 66 000 Eur.  

 

ZÁMER MESTA MOLDAVA NAD BODVOU 

Mesto Moldava nad Bodvou má zámer uchádzať sa o dotáciu v priorite 2. Zvyšovanie bezpečnosti 

miest a obcí – rozšírením kamerového systému v rizikových lokalitách.  

Kamerový systém bude monitorovaný nepretržite 24 hodinový monitoring operátorom chránenej 

dielne, prístupové práva k záznamom sú spracované v bezpečnostnom projekte mesta.  

Právo na súkromie občanov je garantované pri fungovaní kamerového systému /zák. č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov / kamerové záznamy nebudú poskytnuté tretím osobám, na 

požiadanie bude záznam poskytnutý príslušnému Policajnému zboru a orgánom činným v trestnom 

konaní pri objasňovaní priestupkov a trestných činov. 

Pri osadení samotných kamier v meste je treba prihliadať v prvom rade na bezpečnostnú 

a dopravnú situáciu v meste a z uvedených dôvodov by mali byt umiestnené kamery na všetkých 

výjazdov z mesta, kde je možné monitorovať tak príchod vozidiel a osôb do mesta ako aj jeho 

opustenie. Táto požiadavka bola nastolená po spoločnej porade s príslušným Policajným zborom 

ako aj pracovníkmi kriminálnej polície.   V súčasnej dobe  ma  MsP k dispozícii 19 digitálnych 

kamier. Pri rozšírení sa uvažuje s nákupom ďalších 13 kamier. 

Rozšírenie kamerového  systém v počte 13 kamier bude inštalovaný v nasledovných lokalitách: 

Lokalita č. 1 Technické služby  

- umiestnenie kamery vjazd a výjazd do mesta v smere od obce Jasov  /PK/ 

Lokalita č. 2  Dom smútku parkovisko 

- umiestnenie kamery dom smútku a priľahlé parkovisko /PK/ 

Lokalita č. 3 – parkovisko pred ul. Záhradnou v smere od obce Jasov  

- umiestnenie kamery, ktorá zachytí odstavné parkovisko /PK/ 

Lokalita č. 4 – ul. Debraďská  

- umiestnenie kamery pri bývalom Jekhetane, monitorovanie ul. Debraďská a ul. Janka Kráľa, kde 

v letných mesiacoch dochádza k častému rušeniu nočného kľudu /PK/ 

Lokalita č. 5 – parkovisko katolícky kostol 

- umiestnenie kamery, ktorá zachytáva parkovisko, priľahlý park a poštu /OK/ 

Lokalita č. 6 – parkovisko OC Billa 

- umiestnenie kamery pred OC Billa  

Lokalita č. 7 – ul. Hviezdoslavova  

- výjazd a vjazd do mesta, smer obec Budulov a Mokrance  /PK/ 

Lokalita č. 8 – ul. Rožňavská  

- umiestnenie kamery v krížovke ciest Rožňavská a Nova  /PK/ 
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Lokalita č. 9 – čerpacia stanica Slovnaft   

- umiestnenie kamery vjazd a výjazd z mesta, krížovka ciest ul. Rožňavská, cesta I/16   /PK/  

Lokalita č. 10 – ul. ČSA  

- Úrad práce, križovatka ciest ul. ČSA – Školská 2x /PK/       

Lokalita č. 11 – Námestie Mieru  

- umiestnenie kamery za OC Jednota parkovisko, ul. Severná /OK/    

Lokalita č. 12 – ZŠ Severná  

- umiestnenie kamery pred základnou školou Severná a priľahlé parkovisko /OK/ 

 

Mestská rada a Komisia verejného poriadku predložený materiál prerokovala a odporučila ju 

schváliť v predloženom znení.  

Pán primátor otvoril diskusiu.  

V diskusii pán Zachariaš informoval, že na zasadnutí  komisie verejného poriadku prebrali dôvod 

umiestnenia kamery na parkovisku pri cintoríne smerom na Jasov. Z dôvodu prevencie sú tieto 

požiadavky závažné. Ďalej na komisii padli návrhy na kameru aj na ul. Budulovskej 

a Bartalosovej. Pán primátor odpovedal, že sa bude meniť chod MsP, budú pochôdzkári, ktorí budú 

mať vlastní obvod. Kamerový systém sa bude rozširovať od centra smerom von z mesta.  

Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

• schvaľuje 

zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre 

prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 

financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 26 Zámer zapojenia sa do výzvy v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 

 

Vysvetlenie k zámeru zapojenia sa do výzvy v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 podal 

pán primátor. Predložený materiál je súčasťou zápisnice. Základným cieľom je podpora rozvoja 

športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, multifunkčných ihrísk, výstavbu detských 

ihrísk, údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej výbavy, 

zameraných predovšetkým na deti a mládež.  

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú: 

Pre podprogram č. 1 výstavba multifunkčných ihrísk: 

1) obec, 

2) vyšší územný celok, 

3) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju 

právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 

4) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, takejto právnickej osobe nemožno 

poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky 

z verejného rozpočtu, 
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5) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší 

územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa. 

Podporuje sa najmä: 

- výstavba multifunkčných ihrísk v obciach a mestách, resp. mestských častiach, v ktorých 

nie je dostupné multifunkčné ihrisko, pričom sa prihliada na pomer počtu obyvateľov na 

jedno multifunkčné ihrisko 

- výstavba multifunkčných ihrísk, ktoré sú svojím charakterom určené na viac športov,  

- výstavba multifunkčných ihrísk, ktoré sú verejne dostupné a nie sú určené na komerčné 

účely 

- výstavba multifunkčných ihrísk v obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú v najmenej 

rozvinutých okresoch 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov 35 000 – 38 000 Eur.  

Pre podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry 

1) obec, 

2) vyšší územný celok, 

3) občianske združenie, 

4) nadácia, 

5) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, 

6) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

7) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 

8) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju 

právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 

9) právnická osoba zriadená osobitným zákonom 

10) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, 

11) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší 

územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa. 

Podporuje sa najmä: 

− dodávka, oprava, resp. výmena športového povrchu (napr. umelý trávnik, prírodný trávnik, 

antuka na atletickej dráhe, resp. tenisovom kurte, podlaha v telocvični, posilňovni a pod.) 

vrátane podkladových vrstiev, 

− oprava budov na šport (Klasifikácia stavieb pod č. 1265) napr. telocvične, posilňovne, 

šatne, tribúny a pod. (výmena okien, dverí, oprava strechy, fasády, oprava sociálnych 

zariadení, maľovanie, oprava kúrenia apod.) 

− oprava a výmena nezahrnutá v bode a) a v bode b) osvetlenie, oplotenie, mantinely, 

časomiera, závlahové systémy apod. 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov 10 000 – 20 000 Eur 

Spolufinancovanie musí byť zachované vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu. 

 

ZÁMER MESTA MOLDAVA NAD BODVOU 

Mesto Moldava nad Bodvou má zámer uchádzať sa o dotáciu v podprograme 1 a 3 (oprava oproti 

zaslaným materiálom) 

 

Pre podprogram č. 1 výstavba multifunkčných ihrísk: 

- výstavba multifunkčného ihriska v mestskej časti Budulov, celková výška požadovanej 

dotácie 38 000 Eur 

Pre podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry 

− oprava a výmena osvetlenia, oplotenia športovísk na ZŠ ČSA, celková výška požadovanej 

dotácie – 20 000 Eur. 
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Pán primátor otvoril diskusiu. Pán Csala sa informoval ohľadom ZŠ Severná, kde ide o opravu 

parkiet, ktoré nariadil úrad verejného zdravotníctva. Pán primátor odpovedal, že ZŠ Severná ako 

organizácia má možnosť a bude sa uchádzať o dotáciu sama. Celková náklady na opravu boli 

vyčíslené vo výške 12 tis. €. V prípade úspešnosti projektu, MZ schváli kofinancovanie. V diskusii 

neboli pozmeňujúce návrhy, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

• schvaľuje 

zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019 v 

podprograme 1 – výstavba multifunkčného ihriska a v podprograme 3 – oprava oplotenia a 

osvetlenia športovísk na ZŠ ČSA. 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 27 Návrh na odstránenie stavby - bytového domu na Bartalosovej ulici a to Bytového 

domu C1 - súp. č. 698 v Moldave nad Bodvou 

 

Mesto Moldava nad Bodvou prijalo na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Uznesenie č. 

158/2016, ktorým schválilo zámer výstavby/ rekonštrukcie bytových domov na Bartalosovej ulici 

a to Bytového domu C2 -  súp. č. 697 stojaceho na parcele č. 1175 evidovanej na LV č. 32 registra 

„C“ pre k.ú, Moldava nad Bodvou a Bytového domu C1 - súp. č. 698 stojaceho na parcele č. 1199 

evidovanej na LV č. 3455 registra „C“ pre k.ú. Moldava nad Bodvou.  

Mesto si nechalo následne v roku 2016 a 2017 vypracovať Predbežný statický posudok ako aj 

Stanovisko a Záväzné stanovisko spoločnosti PRORESING s.r.o., s ktorých vyplynula potreba 

generálnej opravy, resp. sanácie bytových domov od základov, pretože poškodenie objektov je 

v rozsahu 85 – 95 %.  Mesto prejednanú generálnu opravu, resp. sanáciu bytových domov riešilo aj 

prostredníctvom príslušného stavebného úradu, ktorý dňa 02.11.2016 vydal Rozhodnutie číslo : BP 

465/2016-1/2016 o povolení odstrániť stavbu bytového domu C1 súp. č. 698 na pozemku KN – C 

parc. č. 1199 kat. územie Moldava nad Bodvou. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 

a účinnosť dňa 8.11.2016.   Mesto Moldava nad Bodvou odstránenie uvedeného bytového domu 

C1 ale nestihlo zrealizovať, pretože poslanci bývalého MsZ dňa 05.04.2017 prijali Uznesenie č. 

429/2017, ktorým zrušili uznesenie č. 158/2016 a taktiež Uznesenie č. 159/2016 a schválili predaj 

obytného bloku C1 na ul. Bartalosovej v Moldave nad Bodvou aj s pozemkom prostredníctvom 

dobrovoľnej dražby. Primátor využil svoju právomoc uplatniť sistačné právo a uvedené Uznesenie 

č. 429/2017 v zákonom stanovenej lehote nepodpísal. Poslanci MsZ následne na 32. zasadnutí MsZ 

konaného dňa 25.04.2017 Uznesením č. 447/2017 prelomili primátorove právo veta a Uznesenie č. 

429/2017 potvrdili. Tým nadobudlo právoplatnosť a účinnosť.  Vedenie mesta sa v novom 

volebnom období 2018 - 2022 domnieva, že nie je pre mesto efektívne, hospodárne a účelne sa 

zbavovať nehnuteľného majetku v centre mesta, a preto by chcelo zrealizovať revitalizáciu 

Bartalosovej ulice v zmysle pôvodného zámeru schváleného Uznesením č. 158/2016 ako aj 
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v súlade s vypracovanou odbornou dokumentáciou spoločnosti PRORESING s.r.o. a odstrániť 

stavbu na Bartalosovej ulici a to Bytového domu C1 - súp. č. 698 v Moldave nad Bodvou.   

Pán primátor otvoril diskusiu. Pán Dobos sa informoval, či bude vypísané nové verejné 

obstarávanie na búranie bytového domu. Pán primátor odpovedal, že všetky činnosti úradu musia 

prejsť verejným obstaraním, kontrolou financií a nemôže sa prekročiť limit. V diskusii neboli 

pozmeňujúce návrhy, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

• ruší 

uznesenie č. 447/2017 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 

25.04.2017, ktorým sa potvrdilo uznesenie č. 429/2017 o zrušení uznesenia č. 158/2016 Zámer 

výstavby/rekonštrukcie bytového domu na ul. Bartalosovej, uznesenia č. 159/2016 Zámer 

prístavby na ul. Bartalosovej a schválení predaja obytného bloku C 1 na ul. Bartalosovej v 

Moldave nad Bodvou aj s pozemkom prostredníctvom dobrovoľnej dražby.   

 • schvaľuje  

odstránenie stavby bytového domu na Bartalosovej ulici v Moldave nad Bodvou a to Bytového 

domu C1 - súp. č. 698 stojaceho na parcele č. 1199 evidovanej na LV č. 3455 registra „C“ pre k.ú. 

Moldava nad Bodvou. 

 

Prítomných: 11 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 28 Návrh na 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

Vysvetlenie k návrhu na 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podala pani 

prednostka. Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 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: 
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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 

Rozpo

čet 

2019 

Návrh na 2. 

zmenu 

Rozpoče

t po 

zmenách 

  03.1.0 Policajné služby 

578 

709 18 000 596 709 

  
63

0 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 
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      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 
Rozpoče

t 2019 

Návr

h na 

2. 

zmen

u 

Rozpoče

t po 

zmenác

h 

  09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 21 260 4 000 25 260 

  
63

0 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. 

Rozpočet 

po 
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zmenu 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 
Rozpoče

t 2019 

Návrh 

na 2. 

zmen

u 

Rozpoče

t po 

zmenách 

  09.1.1  Predprimárne vzdelávanie 0 27 309 27 309 

  
71

0 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.  

 

Mestská rada a finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila MZ schváliť v predloženom 

znení. Hlavný kontrolór podal stanovisko k 2. zmene rozpočtu.  

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii neodzneli pozmeňujúce návrhy. Primátor diskusiu uzavrel 

a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia:  
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MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 s c h v a ľ u j e  

2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 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 

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 29 Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme životy,  

n.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

Vysvetlenie k návrhu na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme životy n.o. 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Predložený materiál je súčasťou zápisnice.  

Dňa 07.12.2018 bola mestskému úradu mesta Moldava nad Bodvou doručená žiadosť neziskovej 

organizácie Zachraňujeme životy, n.o. zo dňa 06.12.2018 o odpustenie nájomného, v ktorej žiadajú 

o odpustenie nájmu na dobu neurčitú v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto 

zverejnilo zámer v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na dobu 15 dní pred 

schvaľovaním nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mestu počas tejto lehoty neboli 

doručené žiadne návrhy ani pripomienky k navrhovanému zámeru. Mesto splnilo všetky 

podmienky podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí nato, aby mohlo predložiť tento bod 

na schválenie MsZ. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.  

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

 

• s c h v a ľ u j e  

nájom nebytových priestorov: 

- vstupná miestnosť vo výmere 6,3m²,  

- učebňa- herňa vo výmere 20 m²,  
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- cvičebná miestnosť vo výmere 16 m²,  

- kuchyňa+ šatňa vo výmere 15 m²,  

- miestnosť pre personál vo výmere 2,86 m²,  

- WC vo výmere 2,5 m²,  

- kúpeľňa vo výmere 6,6 m²,  

- technická miestnosť vo výmere 3,00 m²,  

spolu vo výmere 72,26 m²  

nachádzajúcich sa v budove súp. č. 771, postavenej na parc. č. 1335- zastavaná plocha a nádvorie, 

parc. registra „C“, evidované na LV. č. 1533, k.ú. Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad 

Bodvou pre Zachraňujeme životy, n.o.,  IČO: 35 582 707, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 

za sumu 1,- € na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie 

všeobecne prospešných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, doplnkové vzdelávanie detí, 

mládeže, poskytovanie sociálnych služieb na území mesta Moldava nad Bodvou pre obyvateľov 

Moldavy nad Bodvou ako aj pre obyvateľov okolitých obcí. 

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 30 Ukončenie nájomnej zmluvy bývalá detská nemocnica 

 

Vysvetlenie k ukončeniu nájomnej zmluvy bývalej detskej nemocnice podal pán primátor. 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. Mesto Moldava nad Bodvou prenajímalo nehnuteľnosti 

od Košického samosprávneho kraja a to budovu bývalej detskej nemocnice so súpisným číslom 

692 na Námestí budovateľov 13, pozemky p.č. 1157 v areáli a pozemok p.č. 1158 mimo oplotenia, 

ktorý tvorí trávnatú časť pred bytovkou na Námestí budovateľov 9,11. Nájomná zmluva bola 

uzavretá na dobu 30 rokov. Mesto plánovalo vybudovať zariadenie sociálnych služieb. V nájomnej 

zmluve bolo zakotvené aj predkupné právo. Mesto v roku 2016 požiadalo o odkúpenie budovy 

spolu s pozemkami. Košický samosprávny kraj žiadosť odmietol .KSK pristúpil k ukončeniu 

nájmu výpoveďou, a to z dôvodu nedodržania povinnosti začatia prevádzkovania zariadenia 

sociálnych služieb v lehote 5 rokov od podpisu zmluvy, t.j. od 17.3.2009. Ukončenie nájmu bolo 

schválené aj na zasadnutí Košického samosprávneho kraja dňa 17.12.2018 uznesením č. 160/2018. 

Uznesenie tvorí prílohu tejto dôvodovej správy. Po skončení nájmu plánuje KSK predmetné 

nehnuteľnosti využiť na sociálne účely, a to vytvorenie špecializovaného zariadenia pre ľudí s 

demenciou, Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou, nakoľko spĺňajú priestorové 

požiadavky špecifikované odborom sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK.Na základe 

uvedených skutočností je potrebné uznesenie MZ č. 14/MZ/2008 bod B e) o prenájme budovy 

bývalej detskej nemocnice od KSK na 30 rokov zrušiť a uznesením brať na vedomie ukončenie 

zmluvného vzťahu. 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii neodzneli pozmeňujúce návrhy. Primátor diskusiu uzavrel 

a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
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• ruší 

 uznesenie číslo 14/MZ/2008 bod B e) 

• berie na vedomie 

ukončenie nájmu nehnuteľností v majetku Košického samosprávneho kraja v katastrálnom    území 

Moldava nad Bodvou na liste vlastníctve č. 3600, a to: 

- budova súpisné číslo 692 postavená na pozemku registra C KN p.č. 1157/2 

- pozemok registra C KN p.č. 1157/1 o výmere 2 127 m2, zastavané plochy a nádvoria 

(pôvodne pozemok p.č. 1157 o výmere 2 764 m2, zastavané plochy a nádvoria) 

- pozemok registra C KN p.č. 1157/2 o výmere 663 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

(pôvodne pozemok p.č. 1157 o výmere 2 764 m2, zastavané plochy a nádvoria) 

- pozemku registra C KN p.č. 1158 o výmere 659 m2, ostatná plocha 

s tým, že nájom skončí výpoveďou Košického samosprávneho kraja mestu Moldava nad Bodvou z 

dôvodu uvedeného v článku VI. Skončenie nájmu bod 2 písmeno h) Nájomnej zmluvy č. 

3/2009/NZ zo dňa 17.3.2009 a to, že nájomca do 5 rokov od podpisu zmluvy nezačal s prevádzkou 

zariadenia sociálnych služieb. 

 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Bod č. 31 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 

Vysvetlenie k plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva podal pán primátor. Predložený materiál je 

súčasťou zápisnice.  

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.  

 

Návrh uznesenia:  

MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 

• berie na vedomie 

Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019. 

Prítomných: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 

podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 32 Diskusia 

 

Pán primátor otvoril diskusiu. V úvode informoval o termínoch voľby prezidenta SR v roku 2019, 

kde 1. kolo je 16.3.2019, 2. kolo je 30.3.2019. Bude 9 okrskov, všetky okrsky majú dostatočný 

počet delegovaných členov. 1. zasadnutie prebehlo 13.2.2019 o 16.30. Školenie prebehne 

28.2.2019. Pani prednostka informovala o dotácii  na podporu výchovy k stravovacím návykom. S 

účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v 
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pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä 

poskytovania dotácie na stravu. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v 

materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora 

výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od 

platenia úhrady za stravu. Mesto Moldava nad Bodvou poskytuje stravu pre deti v materskej škole 

– posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytnutie stravy prebieha bez 

problémov. Výška, ktorú dopláca rodič je 0,09 centov za deň, čo znamená 1,80 Eur mesačne za 20 

dní. Tento doplatok je v zmysle VZN č. 100 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach. Pán primátor ďalej informoval, že na mestský úrad 

bol doručený anonymný list k bezpečnostnej situácii a mestská polícia sa bude touto žiadosťou 

zaoberať. Pán Dobos sa informoval, či mesto nemá záujem o mobilnú aplikáciu pre miestny 

informačný systém pre obyvateľov. Ďalej sa informoval ohľadom situácie VOP. Pán primátor 

odpovedal, že mesto uvažovalo o startupovej mobilnej aplikácii podľa vzoru mesta Trenčín. 

V súvislosti s VOP osobne prejednával jeho stav, došlo k zosúladeniu zmluvy s presnými 

špecifikáciami, pripravuje sa cenová ponuka, ktorá bude predložená na schválenie MZ. Koncom 

februára je naplánované stretnutie s generálnym riaditeľom v Bratislave. Ak budú prieťahy vo veci, 

rozhodne sa, čo bude ďalej. Pán Zachariaš v súvislosti s povinnosťou o platení jedla, 

rekreačných poukazoch, o zodpovednosti za údržbu chodníkov a ciest a ďalšími kompetenciami, 

ktoré ako originálne kompetencie štát v poslednej dobe presúva na mestá a obce, vyjadril obavy 

z budúcnosti. Zásahmi do vlastných kompetencií zákon nechráni mestá a obce. Ak by v budúcnosti 

prišla ďalšia ekonomická kríza – a ona cyklicky bude prichádzať, bude problém, že nikto nebude 

ochotný zobrať tieto kompetencie a obce a mestá sa dostanú do horšej situácie, než tomu bolo pred 

rokom 2014. Dáva to ako podnet na Radu ZMOS-u. Pán primátor odpovedal, že mestá dostali 

kompetencie bez príjmu, čo je dosť neobvyklé. ZMOS sa vyjadruje k jednotlivým otázkam, ktoré 

sú na hranici politických otázok. Mesto hospodári uvážlivým spôsobom. Vtedajšia kríza nedovolila 

rozvíjať sa, je potrebné dobehnúť, čo je ťažká úloha. Neboli ďalšie príspevky do diskusie. Primátor 

tento bod uzavrel.  

 

Bod č. 33 Záver 

 

Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí sú v súlade so 

zákonom. Primátor ukončil rokovanie 3. zasadnutia MsZ a poďakoval sa prítomným za účasť. 

Čas ukončenia: 16,36 hod.  

 

Vypracovala: Ing. Henrieta Tóthová 

 

Počet strán: 51 

 

 

_________________________         _________________________ 

JUDr. Ing. Slavomír Borovský         PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 

primátor mesta           prednostka MsÚ 

 

 

Za overovateľov zápisnice: 

 

 

___________________________        ______________________________  

Ing. István Zachariaš (poslanec)          Ing. Vojtech Bodnár (poslanec) 


