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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 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom: 

 
Uznesenie č. 23/2018 zo dňa 20.12.2018 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta: Navýšenie príjmových finančných operácii o 141 400 € 

Navýšenie kapitálových výdavkov o 141 400 € 
 

 
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 k bodu č.  
Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta  

 
V zmysle v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
o použití prostriedkov peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  

V zmysle uznesenia č. 53/2019, zo dňa 23.02.2019 bolo schválené čerpanie rezervného 
fondu na vykrytie kapitálovej aktivity – Rekonštrukcia objektu ZUŠ v sume 134 000,00 €. 
Celkovo bude mať mesto stav rezervného fondu v minimálnej výške (vrátane rekonštrukcie 
športového areálu „Pod kopcom“ vo výške 442 911,50 €. 

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrh na schválenie vecného použitia 
prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2019 v celkovej sume 
141 400 Eur  na finančné krytie kapitálovej aktivity: 

a) Rekonštrukcia športového areálu „Pod kopcom“ .................................. 128 500,00 € 

b) Realizácia spevnenej plochy na ul. Budulovskej .................................... 12 900,00 € 
  

a) Rekonštrukcia športového areálu „Pod kopcom“ 

Miesto realizácie: športový areál „Pod kopcom”, parcela KN-C 998/3, KN-C 998/1, KN-C 998/4, 
KN-E 1557 
Opis súčasného stavu:  
Najväčším nedostatkom riešeného územia je jeho katastrofálny stav, koncepčná a funkčná 
roztrieštenosť. Aby mohol areál opäť dýchať a harmonicky fungovať je nutné jeho koncepčné a 
materiálové zjednotenie. Revitalizáciu športového areálu mesto plánuje rozdeliť do viacerých 
etáp.    
Odhadované náklady vypracované na základe architektonickej štúdie areálu:  
Budova bufetu a bezprostredné zázemie ............................................................ 70 000 € - 85 000 € 
Viacúčelové ihrisko  ........................................................................................... 30 000 € - 45 000 € 
Work-out, resp. detské prvky, exteriérový fitnes ...............................................   5 000 € - 10 000 € 
Parkové úpravy a príslušenstvo .......................................................................... 20 000 € - 35 000 € 
Parkové úpravy psí park, agility prvky ............................................................................... 25 000 € 
Spevnené plochy, terénne úpravy, statická doprava ..........................................................  43 500 € 
Celkom: .............................................................................................. 195 500,00 € – 243 500,00 € 

Základnou myšlienkou pri návrhu revitalizácie športového areálu nie je priestory 
radikálne meniť, skôr doplniť a využiť jeho už existujúci potenciál. Jednotlivé zóny by si mali 
zachovať svoje špecifické funkcie, ktoré sa vďaka plánovaným zásahom ešte viac zvýraznia a 
obohatia areál. 

Revitalizáciu športového areálu mesto plánuje rozdeliť do viacerých etáp.    

Mesto Moldava nad Bodvou navrhuje 1. etapu revitalizácie, ktorej obsahom je: 
Viacúčelové ihrisko - je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov 
ako sú volejbal, minifutbal, streetbal, nohejbal, bedminton a ďalšie. Veľkosť ihriska 26x13m. 
Súčasťou dodávky je samotné zhotovenie ihriska s povrchom z umelého trávnika s vyznačeným 
čiarovaním, zariadenie potrebné na vykonávanie športov, mantinel, ochranná sieť a osvetlenie. 
Celkom: ......................................................................................................................... 50 000,00 € 
 

 
 



 

 

Bufet - rýchle občerstvenie, posedenie s priateľmi a popíjanie chladených nápojov. Súčasťou 
budovy bufetu budú aj hygienické zariadenia pre návštevníkov športového areálu.  
Základná architektonická hmota ostane čiastočne zachovaná, navrhnutá je rekonštrukcia objektu 
s menšími dispozičnými zmenami, výmena strešnej krytiny, otvorenie a zmenšenie terasy, 
obnovenie fasády, výmena hygienických zariadení, výmena vnútorných rozvodov, nové 
pripojovacie potrubie splaškovej kanalizácie – napojenie na verejnú kanalizáciu, vykurovanie 
a výmena zariadenia.  
Predpokladaná cena za rekonštrukciu stavby je                  53.000,-€, z čoho: 
- stavebná časť                                                                        18.000,-€ 
- strešná konštrukcia                                                                   15.000,-€ 
- zdravo technické inštalácie                                                          3.000,-€ 
- elektroinštalácie a bleskozvod, vrátane ele. kúrenia           6.000,-€ 
- prípojky infraštruktúry                                                                  8.000,-€ 
- ostatné (terénne - sadové úpravy)                                            3.000,-€ 
 
Odhad vychádza z realizácie prác podľa požiadaviek investora. V prácach nie sú zahrnuté 
prípadné opravy havarijných stavov existujúcich konštrukcií, ktoré budú zistené počas realizácie, 
tu treba počítať s navýšením 5 - 10 %. 
 
Celkom: ......................................................................................................................... 53 000,00 € 
 
Terénne úpravy – vyrovnanie a rozprestrenie ornice o približnej ploche 2200 m2.  
Celkom: ........................................................................................................................... 3 000,00 € 
 
Agility park – je navrhovaný približnej veľkosti 1115 m2 umiestnený severne od navrhovaného 
parku. Psí park bude ohradený oplotením približnej výšky 1,8 m vyhotoveným s plotových 
zvarovaných dielcov s podhrabovou doskou v celkovej dĺžke 150 bm vrátane 1-krídlovej a 2-
krídlovej brány v celkovej hodnote 7500 eur. V rámci parku bude umiestnený kôš na exkrementy 
a agility prvky pre výcvik psov v hodnote 5000 eur. V 2. etape revitalizácie športového areálu sa 
predpokladá doplnenie agility prvkov. 
Celkom: ......................................................................................................................... 12 500,00 € 
 
Mobiliár, park. úpravy – Mesto má záujem v 1. etape revitalizácie športového areálu o parkovú 
úpravu a osadenie mobiliáru v okolí zrenovovaného bufetu.  
Celkom: ......................................................................................................................... 10 000,00 € 
 
SPOLU: ................................................................................................. 128 500,00 € 
 
 

b) Realizácia spevnenej plochy na ul. Budulovskej 

Realizácia spevnenej plochy s asfaltovým povrchom na ul. Budulovská pre športovo-rekreačné 
využitie obyvateľov, s rozmerom 25x15 m 
SPOLU: ................................................................................................... 12 900,00 € 
 



 

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou Rozpočet 
2019 

Rozpočet po 
zmenách 

Návrh na 3. 
zmenu 

Rozpočet po 
zmenách 

Návrh na 4. 
zmenu 

Rozpočet po 
zmenách 

400 - Príjmy z transakcií s finančnými akívami a finančnými pasívami 21 500 177 088 0 177 088 141 400 318 488 
  454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov 21 500 155 500 0 155 500 141 400 296 900 
    454001 - Z rezervného fondu obce 0 134 000 0 134 000 141 400 275 400 
    454002 - Z ostatných fondov obce 21 500 21 500 0 21 500 0 21 500 

Finančné príjmové operácie spolu: 21 500 177 088 0 177 088 141 400 318 488 
08.1.0 Rekreačné a športové služby 231 000 231 000 0 231 000 141 400 372 400 
710 Obstaranie kapitálových aktív 231 000 231 000 0 231 000 141 400 372 400 

  717001 - Realizácia nových stavieb 169 000 169 000 0 169 000 12 900 181 900 
  713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,.. 9 000 9 000 0 9 000 0 9 000 
  717002 - Rekonštrukcie a modernizácie 53 000 53 000 0 53 000 128 500 181 500 

Kapitálové výdavky spolu: 533 530 720 869 0 720 869 141 400 862 269 
 
 
Bežné príjmy  9 684 981 9 694 179 0 9 694 179 0 9 694 179 

Kapitálové príjmy  194 900 217 673 0 217 673 0 217 673 

Príjmové finančné operácie 21 500 177 088 0 177 088 141 400 318 488 

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou 592 804 592 804 0 592 804 0 592 804 

Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 0 0 0 0 

Rozpočtové príjmy spolu 10 494 185 10 681 744 0 10 681 744 141 400 10 823 144 
Bežné výdavky 4 943 252 5 143 976 0 5 143 976 0 5 143 976 

Kapitálové výdavky 533 530 720 869 0 720 869 141 400 862 269 

Výdavkové finančné operácie 176 513 176 513 0 176 513 0 176 513 

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou 4 526 341 4 634 465 0 4 634 465 0 4 634 465 

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou 0 0 0 0 0 0 

Rozpočtové výdavky spolu 10 179 636 10 675 823 0 10 675 823 141 400 10 817 223 
Hospodársky výsledok celkom 314 549 5 921 0 5 921 0 5 921 
 
 



 

 

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

 s c h v a ľ u j e  
 

v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné 
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2019 
vo výške 141 400 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:  

a) Rekonštrukcia športového areálu „Pod kopcom“ .................................. 128 500,00 € 

b) Realizácia spevnenej plochy na ul. Budulovskej .................................... 12 900,00 € 
  
 

 s c h v a ľ u j e  
 
4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov  podľa priloženého návrhu : 
 
Bežné príjmy :  10 286 983 EUR Bežné výdavky :          9 778 441 EUR 
z toho rozpočt. organizácie:        592 804 EUR z toho rozpočt.organizácie: 4 634 465 EUR 
Kapitálové príjmy :                 217 673 EUR Kapitálové výdavky :             862 269 EUR 
z toho rozpočt. oganizácie:                    0 EUR z toho rozpočt. organizácie               0 EUR 
Finančné príjmové operácie:       318 488 EUR Finančné výdavkové oper.     176 513 EUR 
Príjmy celkom                      10 823 144 EUR Výdavky celkom        10 817 223 EUR 
 
 

 b e r i e   n a    v e d o m i e   
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za 
rok 2019 


