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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: 
 

 
Uznesenie č. 23/2018 zo dňa 20.12.2018 

 
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 

Rozpis rozpočtu na rok 2019 rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou v zmysle uznesenia 23/2018 
 
Hospodárenie mesta, ako aj rozpočtových a príspevkových organizácií sa riadi podľa schváleného 
rozpočtu na rok 2019.  Mesto Moldava nad Bodvou predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p.. rozpis rozpočtu rozpočtových a príspevkových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019 v zmysle 
uznesenia 23/2018 

 
   

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 
 
Rozpis rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou za rok 2019. 
 
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 
 
Rozpis rozpočtu Zariadenia pre seniorov - Domov Sv. Alžbety za rok 2019 
 
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 
 
Rozpis rozpočtu Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou za rok 2019 
 
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 
  

Rozpis rozpočtu Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou za rok 2019 
 
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 
 
Rozpis rozpočtu Základnej školy s VJM – Alapiskola, Moldava nad Bodvou za rok 2019 
 
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 
 
Rozpis rozpočtu Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou za rok 2019. 
 
 
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 
 
Rozpis rozpočtu Centra voľného času CvrČek za rok 2019 
 
 
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.  
 
 


