
 

 

Správa primátora na 4. MZ dňa 11.4.2019 
 

Dňa 5. marca 2019 som sa zúčastnil na 1. zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese. Hlavným 
bodom programu boli aktuálne informácie z legislatívneho procesu k návrhom zákona o bezpečnosti na 
detských ihriskách,  o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a k návrhu legislatívneho zámeru zákona 
o komore verejného obstarávania. Výkonní podpredsedovia podali správu o záveroch z rokovaní snemov 
regionálnych združení a o vyhodnotení plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. 

Dňa 6. marca som sa zúčastnil informačného seminára Kancelárie Centra podpory najmenej 
rozvinutého okresu Košice-okolie. Témou bolo usmernenie k vypracovaniu žiadostí k Výzve na 
predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku vyhlásenej 
Okresným úradom Košice – okolie.   

Dňa 17. marca som prijal pozvanie predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku na slávnostné ukončenie 
Krajskej futbalovej ligy – zimného poháru predsedu KSK, ktoré sa konalo na futbalovom ihrisku v Moldave 
nad Bodvou. 

Dňa 22. marca som sa zúčastnil slávnostnej členskej schôdze Základnej organizácie Sloves Bodva. 
V ten istý deň som sa zúčastnil zasadnutia Správnej rady neziskovej  organizácie Voda a život s programom 
- schválenie účtovnej závierky za rok 2018, Výročnej správy o činnosti organizácie za rok 2018 a návrh 
plánu činnosti na rok 2019. 

Dňa 25. marca som sa zúčastnil riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Tepelné hospodárstvo 
Moldava a.s., na ktorom sa prerokovala Výročná správa spoločnosti za rok 2018, správa o činnosti dozornej 
rady za rok 2018, vrátane stanoviska audítora a dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a 
navrhlo sa vysporiadanie hospodárskeho výsledku. V závere sa uskutočnila voľba členov štatutárnych 
orgánoch spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie a schválenie audítora na overenie účtovnej závierky 
v nasledujúcom účtovnom období. 

Dňa 27. marca som pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostne prijal a ocenil nominovaných 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta.  

Dňa 4. apríla som prijal pozvanie primátora mesta Trenčín pána Richarda Rybníčeka na pracovné 
stretnutie s názvom „Ako ďalej s mestami na Slovensku“. Témou stretnutia boli poskytovanie služieb 
stavovských organizácií pre členské mestá, požiadavky pre budúci rozvoj miest a lepšie zabezpečenie 
zastupovania záujmov  miest.  
 
Strategický rozvoj mesta 

V mesiaci marec – apríl boli ukončené verejné obstarávania na realizáciu zámerov mesta podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2019 – rekonštrukcia chodníkov, búracie práce na bytovke C1, rekonštrukcia 
vnútroblokového priestoru na ulici Krátka. V súčasnosti sa pripravujú verejné obstarávania na výstavbu 
nového chodníka na ulici Kalvínska, na dokončenie rekonštrukcie ZUŠ. Mestský úrad aktívne komunikuje 
s dodávateľmi  zariadení do školských jedální. Potreby mesta v tejto oblasti budú predložené mestskému 
zastupiteľstvu na nasledovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V rámci realizácie projektov využitím 
externých zdrojov boli na úrad vlády zaslané projekty na prevenciu kriminality a podporu športu v súlade 
s uzneseniami mestského zastupiteľstva. V súčasnosti sa pripravujú poklady k projektu Envirofond 2019. 
Mestský úrad začal pracovať na projekte Prestupného bývania – rekonštrukcia bytoviek na ulici ČSA.  
V rámci správy zelene sa realizovali sa výruby stromov podľa rozhodnutia odboru životného prostredia – 
práce ukončené do 30.3.2019. Boli vyčistené kanalizačné vpuste na sídlisku, v súčasnosti sa pripravuje 
obnova vodorovného dopravného značenia. Správa budov realizovala nevyhnutné opravy budov v majetku 
mesta – bola zrekonštruovaná šatňa mestskej polície. Pozornosť bola venovaná poruche na ulici 
Budulovskej. V súčasnosti v nájomných bytoch dochádza k výmene vodomerov. Zamestnanci realizujú 
rekonštrukčné práce na K5. 
 
V oblasti ekonomiky 
V ekonomickej oblasti sa ukončilo verejné obstarávanie na audítora, pripravuje sa záverečný účet mesta. 
V súčasnosti prebieha tlač a distribúcia rozhodnutí dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatkov za 
komunálny odpad pre fyzické osoby, rozhodnutia pre právnické osoby boli zasielané v elektronickej forme.  
 


