
 
Určené na 4. zasadnutie 
MsZ v Moldave nad Bodvou 
dňa  11.4.2018                        
 
K bodu programu č.:  
 
Názov dokumentu:  
 
1. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018:  
 Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou; 
 Zariadenia pre seniorov – Domov Sv. Alžbety; 
 Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou; 
 Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou; 
 Základnej školy s VJM - Alapiskola, Moldava nad Bodvou; 
 Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou; 
 Centra voľného času CvrČek; 
2. Výročná správa n.o. Voda a život za rok 2018 
 

predkladá: 
 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
Primátor mesta 

vypracované: 
 
riaditelia, konatelia jednotlivých organizácií.  

prerokované: 
 
komisia finančná 
mestská rada 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 

 
Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

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

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

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

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

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

 prijaté všeobecne záväzné nariadenia mesta. 



 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 
 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 
 
 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem 
o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018:  
1. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018:  
 Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou; 
 Zariadenia pre seniorov – Domov Sv. Alžbety; 
 Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou; 
 Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou; 
 Základnej školy s VJM - Alapiskola, Moldava nad Bodvou; 
 Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou; 
 Centra voľného času CvrČek; 
2. Výročná správa n.o. Voda a život za rok 2018 
 

Vlastníctvo obcí vzniká prenesením vlastníckych práv štátu k časti majetku na obce/mestá a je jednou 
z hlavných čŕt ekonomickej samostatnosti obcí a subjektov, ktoré obec zriadila a založila. Pojem majetok 
obce zaviedol do praxe zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení. Zákon SNR č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí rozobral problematiku podrobnejšie. Majetkovú podstatu obcí zakotvila i 
Ústava Slovenskej republiky. 

Majetok obce možno použiť predovšetkým na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na samotný 
výkon samosprávy obce, pričom obec má právo zveriť svoj majetok do správy organizáciám, ktoré založila 
alebo zriadila. Pod správou obecného majetku rozumieme oprávnenie majetok obce držať, užívať ho, brať 
úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom a zásadami hospodárenia s majetkom obce. 

Obce využívajú svoj majetok aj na podnikateľskú činnosť. Obec buď podniká ako právnická osoba 
vo svojom mene alebo podnikateľskú činnosť vykonáva obcou zriadená príspevková organizácia alebo 
obchodná spoločnosť, alebo obec svojím majetkom podporuje podnikateľskú činnosť iných subjektov 
umiestnených na jej území.  

Rozlišujeme tri základne typy mestských subjektov zriadených a založených mestom Moldava nad 
Bodvou:  
príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom,  
obchodné spoločnosti so 100% účasťou mesta a  
obchodné spoločnosti s menšou ako 100% účasťou mesta. 

V nasledujúcich bodoch predkladáme Správy o činnosti rozpočtových, príspevkových organizácií 
zriadených mestom. Zároveň predkladáme Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
Voda a život. Ostatné organizácie nemajú svoje Správy schválené orgánmi, požiadali o ich preloženie termínu 
predloženia pred mestské zastupiteľstvo.  

 
1. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou za rok 2018. 

Predkladá: Mgr. Adriana Szilágyiová – riaditeľka MsKS 
2. Správa o výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov - Domov Sv. Alžbety za rok 2018 

Predkladá: Mgr. Antónia Sopková – riaditeľka zariadenia 
3. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou za rok 2018 

Predkladá: Mgr. Gabriela Janičová, riaditeľka školy 
4. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou za rok 2018 

Predkladá: PaedDr. Jolana Liskaiová, riaditeľka školy 
5. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy s VJM - Alapiskola, Moldava nad Bodvou za rok 2018 

Predkladá: PaedDr. Andrea Papp, riaditeľka školy 
6. Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou za rok 2018. 

Predkladá: Miroslav Smrek, riaditeľ školy 
7. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času CvrČek za rok 2018 

Predkladá: Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ 
8. Správa o činnosti a hospodárení n.o. Voda a život 

predkladá: Ing. Anton Király, riaditeľ n.o. 
        



 
Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú štatutári jednotlivých organizácií. 

 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
 
Správu o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou za rok 2018. 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

          
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
  

 berie na vedomie 
 
Správu o výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov - Domov Sv. Alžbety za rok 2018 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
 
Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou za rok 2018 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou za rok 2018 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
 
Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy s VJM - Alapiskola, Moldava nad Bodvou za rok 2018 
 



 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
 
Správu o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou za rok 2018. 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
 
Správu o výsledku hospodárenia Centra voľného času CvrČek za rok 2018 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 berie na vedomie 
 
Správu o činnosti a hospodárení n.o. Voda a život za rok 2018 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok 
§12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 


