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Dôvodová správa k bodu č. 4 

                        Ku kontrole plnenia uznesení MZ v Moldave nad Bodvou 
 
3. zasadnutie zastupiteľstva zo dňa 14. 02. 2019  
Na 3. zasadnutí zastupiteľstva bolo prijatých 30 uznesení (od č. 36 – 65).  
Z uvedeného počtu zastupiteľstvo zobralo na vedomie 6 uznesení: 
- č. 37/2019 Kontrola uznesení 
- č. 38/2019 Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 39/2019 Správa náčelníka o činnosti mestskej polície v Moldave nad Bodvou 
- č. 40/2019 Správa HK 1/2019 o kontrolnej činnosti, Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2018,    

                  Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2018 
- č. 64/2019 Ukončenie nájomnej zmluvy bývalej detskej nemocnice 
- č. 65/2019 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019. 
 
Uznesením č. 44/2019 prerokovalo Protokol NKÚ o výsledku kontroly Efektívnosť a 
účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu. 
 
Z uvedeného počtu zastupiteľstvo schválilo 23 uznesení: 
- č. 36/2019 Procedurálne záležitosti, schválenie programu 
- č. 41/2019 Štatút mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 42/2019 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou 
- č. 43/2019 Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 45/2019 Program odpadového hospodárstva Mesta Moldava nad Bodvou na roky 

                  2016-2020 
Stav realizácie: priebežne sa plní 

 
- č. 46/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 47/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 48/2019 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na 

území mesta 
Stav realizácie: splnené 
 

- č. 49/2019 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, 
ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou 
Stav realizácie: splnené 
 

- č. 50/2019 Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku 
- č. 51/2019 Erb a vlajku mestskej časti Budulov mesta Moldava nad Bodvou 

Stav realizácie: žiadosť zaslaná na heraldickú komisiu dňa 04. 03. 2019. 
 

- č. 52/2019 Zmeny a doplnky č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 
a požiadalo 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 a doručiť záväznú časť dotknutým orgánom štátnej správy 

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



 

 

- uložiť ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou na meste, na 
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice) 
Stav realizácie: splnené 
 

- č. 53/2019  
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, 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov 
rozpočtovým opatrením č. 1). 
Stav realizácie: uznesenie splnené, v súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na 
                          zhotoviteľa 
 

- č. 54/2019 poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 89 o podmienkach  
                  poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Stav realizácie: uznesenie sa plní, 70% zmlúv je podpísaných, zverejnených na webovom sídle  
                         mesta. 
 

- č. 55/2019 Prijatie dlhodobého investičného úveru a poverilo primátora mesta na  uzatvorenie 
                  zmluvy o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. 

- č. 56/2019 
- zo schváleného úverového rámca financovanie rekonštrukcie medziblokového priestoru na ul. 

Krátka, Bartalosova, ČSA a Nám. Budovateľov v sume 83 000,00 Eur 
- 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. 
Stav realizácie: uznesenie sa plní, úverová zmluva podpísaná 09. 03. 2019, zverejnená číslom  
                         158/19. Na investičné zámery sú pripravené verejné obstarávania.  
 

- č. 57/2019 Zriadenie príspevkovej organizácie mesta Mestský športový klub Moldava nad   
                  Bodvou 
Stav realizácie:  uznesenie sa plní, vyhlásené výberové konanie na riaditeľa, pripravuje sa 
                           zverenie majetku do správy.   
 

- č. 58/2019 Zámer zapojenia sa do výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce  
                        s prítomnosťou MRK 

Stav realizácie: uznesenie sa plní, pripravuje sa projektová dokumentácia na projekt. 
 

- č. 59/2019 Zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Rady vlády SR pre  
                  prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie zo štátneho   
                  rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 
Stav realizácie: uznesenie splnené, žiadosť zaslaná 01. 03. 2019 
 

- č. 60/2019 Zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre program Podpora rozvoja športu  
                  na rok 2019 
Stav realizácie: uznesenie splnené, žiadosť podaná 15. 03. 2019 
 
 
 
 



 

 

 
- č. 61/2019 Odstránenie stavby bytového domu na Bartalosovej ulici v Moldave nad Bodvou  

                  a to Bytového domu C1 - súp. č. 698 v Moldave nad Bodvou 
Stav realizácie: uznesenie sa plní, vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
 

- č. 62/2019 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením  
                  č. 2 
Stav realizácie: uznesenie sa priebežne plní 
 

- č. 63/2019 prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme životy, n. o. z dôvodov 
                  hodných osobitného zreteľa. 
Stav realizácie: uznesenie splnené, zmluva zverejnená 05. 03. 2019 
 
 
 

V Moldave nad Bodvou 01. 04. 2019 
 


