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VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta 
 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

45 345 € konečná výška poskytnutých dotácií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Dôvodová správa k bodu č. ............. 

Návrh na opravu uznesení  Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 30/2018  Návrh 
na určenie platu zástupcovi primátora mesta a č. 54/2019 Návrh na schválenie dotácii 
v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
 
Oprava uznesenia č. 30/2018  Návrh na určenie platu zástupcovi primátora mesta: 
 
          Mestské zastupiteľstvo určilo uznesením č. 30/2018 zástupcovi primátora mesta Ing. 
Norbertovi Krušinskému, v rozsahu určenom primátorom mesta vo výške 20 % úväzku, na ktorý je 
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 20 % 
základného platu primátora mesta Moldava nad Bodvou, s účinnosťou od 01. 01. 2019.  
Nakoľko zástupca primátora nie je dlhodobo uvoľnený vo funkcii zástupcu primátora mesta 
Moldava nad Bodvou, z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh na opravu uznesenia s vypustením 
textu „na ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora“. 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje    
opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 30/2018 zo dňa 20. 12. 2018 
Určenie platu zástupcovi primátora mesta Moldava nad Bodvou  Ing. Norbertovi Krušinskému, 
v rozsahu určenom primátorom mesta vo výške 20 % úväzku, vo výške 20 % základného platu 
primátora mesta Moldava nad Bodvou, s účinnosťou od 01. 01. 2019.  
 
Vypúšťa sa časť textu „na ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 
zástupcu primátora“. 
  
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7  v znení neskorších predpisov. 
 
 
Oprava uznesenia č. 54/2019 Návrh na schválenie dotácii v zmysle VZN č. 89 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta: 
  

Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 14. 02. 2019 uznesenie č. 54/2019, ktorým schválilo 
dotácie pre jednotlivé organizácie. V predloženej dôvodovej správe a následne aj v texte 
schváleného uznesenia bola nesprávne uvedená celková výška dotácií vo výške 44 100 €. 
Predložený text uznesenia vychádzal z prijatých  žiadostí o dotácie od organizácií, ktoré boli 
predložené na prerokovanie pre jednotlivé komisie. Výšku dotácií navrhovali komisie na základe 
žiadostí v rámci rozpočtu mesta. V komisii pre územné plánovanie a ochranu životného prostredia 
boli žiadosti podané vo výške 1 500 eur. Táto suma ako navýšenie daného rozpočtu bola schválená 



 

 

na pôde zasadnutia MZ a nebola započítaná do výšky sumy uvedenej v texte uznesenia. Komisia 
športu nevyčerpala svoju položku 32 000 eur v plnej výške t.j. 31 745 eur. Z dôvodu, že jednotlivé 
komisie nemajú právo zvýšiť rozpočet na dotácie, je to v kompetencii mestského zastupiteľstva, 
predložený text uznesenia po zasadnutí komisií nebol upravený. Touto cestou žiadame o opravu 
textu v uznesení č. 54/2019, sumu 44 100 eur opraviť na sumu skutočne prerozdelených dotácií vo 
výške 45 345 eur. Schválené sumy výšky dotácií uvedené v tabuľkovej časti sa nemenia. 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo 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 45 345 € takto:   
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,- 
Škoda Fan Club Moldava na činnosť klubu 2 250,- 
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 500,- 
na činnosť 1 350,- 



 

 

 
 
 

 
 

 

  
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
V Moldave nad Bodvou, dňa  

 
 

JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
               primátor mesta 

 
 

Spolu za cirkev 4 200,- 

NÁZOV ORGANIZÁCIE ÚČEL POSKYTNUTIA SUMA V € 
Voda a život n.o. na projekt: Deň zeme 500,-  
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,- 


