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Zápisnica 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 11. apríla 2019 o 12,00 h., 
v  Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou. 

 
 
Prítomní poslanci 8. VO:  Ing Vojtech Bodnár, Ing. Roland Cingeľ, Ing. Ján Csala, Zoltán Dobos, 
Ing. Július Grulyo, Ing. Oliver Kovács, Ing. Norbert Krušinský, PaedDr. Jana Ločová, Bc. Ľudovít 
Matta, Mgr. István Nagy, Bc. Norbert Pecze, Ladislav Zupko 
 
Ospravedlnení prítomní: Ing. István Zachariaš, 
 
Primátor: JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
 
Prednostka: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
 
Pracovníci MsÚ:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 
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Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia 
 
Primátor mesta otvoril a viedol 4. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, ktoré sa konalo dňa 
11.4.2019 o 12,00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou. 
Zasadnutie bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. Primátor po zahájení otvorenia MsZ skonštatoval, že rokovania MsZ 
v Moldave nad Bodvou sa zúčastňuje 12 poslancov, jeden poslanec p. Ing. István Zachariaš sa 
vopred ospravedlnil. Rokovanie bolo uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice primátor navrhol poslancov MsZ: 
PaedDr. Jana Ločová, Mgr. István Nagy 
 
 
Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia overovateľov zápisnice. 
Prítomných: 12 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 0 
Primátor skonštatoval, že overovatelia zápisnice boli schválení. 
 
Za zapisovateľku primátor mesta určil pracovníčku mestského úradu Ing. Henrietu Tóthovú 
 
Primátor informoval, že v zmysle novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov podľa § 12 ods. 5 sa hlasuje o návrhu programu zasadnutia mestského 
zasadnutia.  Podľa § 12 ods. 5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na 
začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu 
návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré 
ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Podľa § 12 
ods. 4 návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a 
na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
 
Program  
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu 

 voľba overovateľov zápisnice 

 určenie zapisovateľa zápisnice 

 voľba návrhovej komisie. 
2. Podnety občanov. 
3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov 
4. Kontrola uznesení  
5. Oprava uznesení Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 30/2018 zo dňa 20. 12. 2018 a č. 54/2019 zo 

dňa 14. 2. 2019 
6. Správa primátora a mestského úradu  
7. Správy HK o kontrolnej činnosti 2/2019 a správy z kontroly HK/1/2019 a HK/2/2019 
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8. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a 
kriminality  

9. Voľba riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava nad Bodvou 
10. 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; 

 Výročná správa o činnosti a hospodárení n.o. Voda a život za rok 2018; 

 Výročná správa 2018 spoločnosti Tepelné hospodárstvo, a.s. 
11. Rozpis rozpočtu na rok 2019 rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Moldava nad Bodvou v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 23/2018 zo dňa 20. 
12. 2018 

12. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v rozpočte  mesta na 
rok 2019 

13. Návrh na zrušenie VZN č. 9 o hazardných hrách v meste Moldava nad Bodvou 
14. Návrh na zrušenie VZN č. 13 Štatút príspevkovej organizácie Mesta Moldava nad Bodvou 
15. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou 
16. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice Slovenskej Moldava 

nad Bodvou 
17. Petícia občanov o nesúhlase proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9 – 12 v Moldave nad 

Bodvou 
18. Návrh na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – 

Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou 
19. Zámer zapojenia sa do projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krátka ulica, Moldava nad Bodvou 
20. Žiadosť spoločnosti CBA Slovakia, a. s. Lučenec o odkúpenie pozemku s investičným zámerom 
21. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. č. 1097/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou – A. Sanislo 
22. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou od Ota 

Rutkaiho a Štefana Rutkaiho v k. ú. Budulov; 
23. Rôzne 
24. Záver 
 
Primátor vyzval poslancov, aby predložili návrhy na zmenu programu. Žiadne pripomienky neboli.  
Primátor dal hlasovať o programe podľa § 12 ods. 5 a 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Primátor skonštatoval, že program bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
MsZ podľa predloženého návrhu. 
 
 
Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť 
návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Vojtech Bodnár, Bc. Ľudovít Matta. 
Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie. 
Prítomných: 12 
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Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1  
Nehlasovali: 0 
Primátor skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov MsZ. 
 
Bod č. 2 Podnety občanov 
 
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa neprihlásil žiaden občan. Primátor 
uzatvoril diskusiu. 
 
Bod č. 3  Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov 
 

Pán poslanec Dobos: 
1. Na ulici SNP č. 3 smerom na kopec je rozpadnutý chodník na viacerých miestach, 

odporučil ho dať do poriadku, aby sa ďalej nerozpadával.  
Odpovedal Ing. W. Vislay 
Na ul. SNP (od hasičov smerom do kopca) bol v minulosti (cca pred 10 rokmi) realizovaný 

chodník s parkovým obrubníkom (šírka 5 cm), ktorý nie je dimenzovaný na prechod áut, z toho 
dôvodu je na niekoľkých miestach poškodený a chodník z dlažby sa rozpadáva. V jarnom období 
sa v réžii mesta vykoná lokálna oprava formou betónového spevnenia alebo výmena obrubníkov. 

2. Na ulici Československej armády č. 1 pri bloku „Agát“ je zapadnutý chodník. 
Nakoľko je to frekventovaný úsek, odporučil ho dať do poriadku.  

V jarnom období sa vykoná lokálna oprava buď betonážou alebo vrecovaným asfaltom. 
3. Mladé mamičky požiadali o pomoc mestskú políciu. Na kopci a aj v iných častiach 

mesta často parkujú ľudia na chodníkoch a mamičky nevedia prejsť s kočíkmi. Požiadal o 
sledovanie chodníkov kamerami a vyzval občanov, aby parkovanie riešili tak, aby mladé mamičky 
vedeli prejsť.  

 
Odpovedal Jozef Grác, náčelník MsP 
Na kopci na chodníkoch bola vykonaná ohliadka ulíc SNP, Horská a Viničná, kde bolo 

zistené, že na ul. Viničnej parkovali vodiči na chodníkoch. Všetci vodiči boli všetci upozornení,  
aby dodržiavali zákon o cestnej premávke, ktorý upravuje podmienky parkovania. Ohľadom tohto 
problému budú vykonávané častejšie kontroly parkovania v meste a v mestskej časti Terasa.  

 
4. Na ulici Hlavnej je prekopávka na chodníkoch. Dlažby sú rozoberané krompáčmi. 

Musia to vrátiť do pôvodného stavu, ale takúto dlažbu už nie je možné zakúpiť, lebo boli dávnejšie 
opravené. Pýtal sa, ako sa to opraví. Požiadal, aby to dali do pôvodného stavu.  

Odpovedal Ing. W. Vislay 
Na Hlavnej ulici sa realizovala začiatkom roka 2019 pokládka optických káblov 

spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. do jestvujúcich chráničiek, konečný termín ukončenia prác je 
do 30.05.2019. Do tohto termínu sa musí všetko dať do pôvodného stavu a poškodená dlažba sa 
vymení za novú takej istej formy a veľkosti, dlažba sa vyrába s termínom dodania 4-6 týždňov 
(foto v prílohe), zhotoviteľ o tejto podmienke je informovaný a počas prác bol aj niekoľkokrát 
upozorňovaný. 
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Pán poslanec Cingeľ : 
1. Interpeloval k doprave. Pri zastávke na ul. Rožňavskej nezastavujú niektoré 

autobusy. Požiadal mesto, aby podalo žiadosť na Eurobus Rožňava, aby zaregistrovali túto 
zastávku a tak by sa vyriešil problém.  

Táto požiadavka bola písomne interpretovaná spoločnosti Eurobus, a.s., Staničné námestie 
9, Košice. 

 
Pán poslanec Bodnár: 
1. Interpeloval ohľadom odvozu komunálneho odpadu. V mestskej časti Budulov na 

ulici pri rieke Bodva,  ako býva pán Dohányos a Király, sa obyvatelia sťažujú, že už vyše roka 
nezachádza zberné auto na odvoz komunálneho odpadu. Svoje kuka nádoby nosia buď k mostu pri 
hlavnej ceste, alebo ku vchodu do bývalého družstva. Predtým auto zachádzalo od družstva až na 
ich ulicu. Asi najväčší problém pre vozidlo je zarastajúci orech do tej ulice. Požiadal mesto o 
orezanie stromu  a následne o vyzvanie zástupcu Kositu, aby tam chodili.  

Odpovedali p. Harsányi a p. Héczey 
Zberné auto spol. KOSIT bolo upozornené a od 4.3.2019 bude cúvať k predmetným 

bytovým domom od poľnohospodárskeho družstva, aby občania nemuseli svoje nádoby ťahať až k 
hlavnej ceste a PD. Orezanie stromov, ktoré zavadzali vývozu sa uskutočnilo 1.3.2019.  

 
Pani poslankyňa Ločová: 
1. Interpelovala v súvislosti s priestorom pred bytovkou na rohu ulice Školská a 

Bartalosova. Obyvatelia sa pýtali, či sa plánuje úprava nádvoria v časti pred vchodmi do bytovky 
zo strany ul. Novej.  

Odpovedal Ing. W. Vislay 
V minulosti (cca pre 3. rokmi) mesto Moldava nad Bodvou spracovalo dve vizuálizácie na 

riešenie tejto lokality, vrátane odstavných plôch, ktoré boli iba sčasti zrealizované. V súčasnosti sa 
pripravuje zámer a vizuálizácia na celú lokalitu za Inkubátorovým domom na Novej ulici, vrátane 
revitalizácie územia. 

 
Pán poslanec Zupko:  
1. Informoval sa ohľadom parkoviska na rohu Námestia mieru a Námestia 

budovateľov, kde v zákrute je obrovská mláka, tam parkujú autá. Požiadal o úpravu tejto časti. 
Odpovedal Ing. W. Vislay 
Na celú túto lokalitu sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia na rekonštrukciu 

cesty, chodníka, jestvujúcich parkovacích plôch s návrhom riešenia odvodnenia. 
 
Na ostatné interpelácie bolo zodpovedané na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva v 

Moldave nad Bodvou. 
 
Nasledovali interpelácie poslancov. 
 
Poslanec Ing. Vojtech Bodnár: 
 
Informoval mestské zastupiteľstvo o konaní stretnutí občanov MČ Budulov v piatok minulý týždeň 
(05. 04. 2019), z ktorého vzišlo niekoľko nasledujúcich interpelácii: 
1. Po dokončení chodníka od cintorína smerom k futbalovému ihrisku nemá kam odtiecť 
dažďová voda a steká obyvateľom k domu za futbalovým ihriskom, majú tam blato.  
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2. Po dokončení chodníka v roku 2018 zostali plochy medzi chodníkom a štátnou cestou 
„nedorobené“. Poslanec odporúča doviesť zeminu, zarovnať to a vysiať trávou. (býva tam pani, 
ktorá chodník kritizovala, bol sa pozrieť na tvári miesta, chodník je v poriadku) 
 
 
3. Po dokončení chodníka v roku 2017 je vstup do rodinného domu č. 40 pána Matiščáka 
Karola cez lávku, ktorú treba zarovnať ako u suseda pána Komjátyho Ladislava. Ak sa bude dať a 
budú finančné prostriedky. 
                   
 
4. Za cintorínom v malom Budulove je urobená skládka odpadu. Poprosil pristaviť na sobotu 
vlečku (13. 04. 2019), to zariadil, aby sme to svojpomocne odstránili,  vyrieši sa spoločne. Aby sa 
nerobila ďalšia skládka odpadu. 
                   
 
5. Občania MČ Budulov prejavili záujem o pomenovanie ulíc v mestskej časti.  
                  Aké sú legislatívne možností ? 
Koľko by stálo označovanie ulíc? 
Premietne sa to aj do zmeny u občanov v občianskych preukazoch ? 
       
 
Na interpelácie zareagoval primátor mesta : 
- k upratovaniu v MČ Budulov. Upratovanie bude zabezpečené spolu s mestským úradom, MČ  
  dostane náradie aj vrecia.  
- k pomenovaniu ulíc v MČ. Najprv na úrovni mestského úradu sa urobí rešerš potrebných  
  legislatívnych a administratívnych opatrení, interpelácia bude predmetom mestskej rady so  
  spracovaným prehľadom opatrení legislatívneho a administratívneho charakteru a finančnej  
  náročnosti z úrovne mesta. Osobne vníma, že by to zaťažilo viac obyvateľov MČ ako  
  samotné mesto. 
 
Pán poslanec Zoltán Dobos: 
1. Medzi oplotením ZŠ s vyučujúcim jazykom maďarským a medzi garážami je neskutočné 
množstvo odpadu, dokonca je tam vychodený aj chodník, väčšinou tam neprispôsobiví občania 
zničia oplotenie školy, nanosili tam bordel. Dokonca zo zadnej strany zvyknú ilegálne navštevovať 
atletické a multifunkčné ihrisko. Ide o dlhodobý problém. 
Je to pozemok mesta Moldavy nad Bodvou – parcela č. 1351/105 na LV 1533. 
Navrhuje ten krátky úsek z obidvoch strán oplotiť, pripadne vyčistiť. Viď 3 fotografické snímky. 
             
 
2. Druhá interpelácia smeruje k mestskej polícii. 
            Vo večerných hodinách sú v meste problémové úseky, otázka by znela, či by  mohla 
            na týchto miestach hliadkovať občianska hliadka (aspoň jeden člen). Pán poslanec  
            informoval o problematických miestach (úsekoch):  
- priestor pred budovou „Kakaš“  
  piatok – sobota    od 19.30 - 23.00 hod. 
 
- Námestie pri hoteli Bodva 
  Každý večer        od 19.00 - 22.00 hod. 
 
- Serpentínka a na kopci pri kríži (tam často používa mládež aj ľahké drogy) 



 

7 
 

   piatok – sobota   od 19.00 – 23.00 hod. 
   
  
- Hlavné námestie + park pred poštou 
   piatok - sobota – nedeľa 
 
- priestor pred SOŠ + Billa 
  od  19.00 – 23.00 hod.  
 
Či by nebolo možné v uvedených úsekoch vyčleniť jedného člena z občianskej hliadky a nechať 
ich na navrhované hodiny, vzhľadom na veľké problémy v meste vo večerných hodinách. Vie, že 
mestskí policajti nemôžu byť naraz na všetkých miestach v meste, vie, že dôležité je, aby boli pri 
prechodoch pre chodcov a školských zariadeniach.   
 
Odpovedal pán Jozef Grác, náčelník MsP:  
K miestnym občianskym hliadkam. Je 8 hliadkujúcich policajtov a tí sú prevažne pri školských 
zariadeniach a pri prechodoch pre chodcov. Títo môžu hliadkovať denné v priebehu týždňa do 
desiacej hodiny večernej, ale všetci by museli robiť len poobede, chýbali by na iných miestach. 
Je sedem problémových lokalít a hliadkujúcich mestských policajtov je 8.Členov občianskej 
hliadky je v počte 7, títo môžu riešiť len verejný poriadok, oni nemôžu zakročiť, sú povinní 
problém nahlásiť mestskej polícii.   
 
K interpelácii odpovedal aj primátor mesta – v tejto veci nevie, ako bude nastavená  pripravovaná 
Koncepcia MsP na všetky sporné veci. Môžeme hovoriť aj lokalite Debradská, ČSA a mnohých 
ďalších v meste. Je zrejmé, že z úrovne mestskej polície nevieme pokryť všetky problémové 
lokality, to sa nevie pokryť ani  štátnou políciou. Vynasnažíme sa reagovať promptne na každý 
jeden telefonát, aby išla tam hliadka mestskej polície.  
Oplotenie spomínané pánom poslancom Dobošom, s tým by nemal byť väčší problém, to z úrovne 
mesta urobíme.  
K problému garáži, nevieme pristihnúť kto v tom priestore odpad robí, je to každoročný problém, 
ale z úrovne mesta sa tá lokalita vyčisti.   
Riešenie: p. Harsányi, p. Héczey, p. Grác, náčelník MsP 
 
Poslanec Ladislav Zupko: 
Ide o budovu synagógy, ktorá patrí do vlastníctva mesta. Upozornil na strechu, chýbajú na nej 
škridle. Požiadal, keď sa bude rozoberať budova na ulici Bartalošovej, aby sa 50 ks krytiny 
odložilo, aby sa zachránila strecha budovy synagógy.  
 
Na interpeláciu zareagoval primátor mesta, informoval aj o návšteve z Nemecka, aj v rámci  
holokaustu, boli sa pozrieť na budovu synagógy, možno sa črta aj vzájomná spolupráca. V tejto 
otázke primátor mesta informoval, že nie je to iniciatíva mesta, je to skôr jeho iniciatíva, hľadá 
zdroje, aby sa budova dala do poriadku. Berie návrh poslanca, je záujem budovu dať do poriadku. 

 
 

 
Bod č. 4 Kontrola uznesení  
 
Pod bodom č. 4 vám predkladám Správu o plnení uznesení z 3. zasadnutia MZ zo dňa 14. 02. 
2019. O prijatých uzneseniach na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach zastupiteľstva vám správy 
boli na prerokovanie predložené na 3. zasadnutí zastupiteľstva.   
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Teraz predložená Správa bola doplnená o znenie uznesenia z hľadiska ich identifikácie, ich 
roztriedenie podľa štruktúry prijímaných uznesení, ktorými boli predložené materiály zobraté na 
vedomie, schválené, vrátane uloženia úloh a stručne uvedený stav ich realizácie.  
 
(Na 3. zasadnutí zastupiteľstva bolo prijatých 30 uznesení (od č. 36 – 65).  
Z uvedeného počtu zastupiteľstvo zobralo na vedomie 6 uznesení: 
- č. 37/2019 Kontrola uznesení 
- č. 38/2019 Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 39/2019 Správa náčelníka o činnosti mestskej polície v Moldave nad Bodvou 
- č. 40/2019 Správa HK 1/2019 o kontrolnej činnosti, Správa o výsledku kontroly  
                  č. HK/4/2018,  Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2018 
- č. 64/2019 Ukončenie nájomnej zmluvy bývalej detskej nemocnice 
- č. 65/2019 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019. 
 
Uznesením č. 44/2019 prerokovalo Protokol NKÚ o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť 
triedeného zberu komunálneho odpadu. 
 
Z uvedeného počtu zastupiteľstvo schválilo 23 uznesení: Pri týchto uzneseniach je stručne uvedený 
stav ich realizácie, ak boli splnené je uvedený stručný popis. 
- č. 36/2019 Procedurálne záležitosti, schválenie programu 
- č. 41/2019 Štatút mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 42/2019 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou 
- č. 43/2019 Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 45/2019 Program odpadového hospodárstva Mesta Moldava nad Bodvou na roky 
                  2016-2020 
Stav realizácie: priebežne sa plní 
 
- č. 46/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 47/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou 
- č. 48/2019 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 
na území mesta 
Stav realizácie: splnené 
 
- č. 49/2019 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým 
osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou 
Stav realizácie: splnené 
 
- č. 50/2019 Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku 
- č. 51/2019 Erb a vlajku mestskej časti Budulov mesta Moldava nad Bodvou 
Stav realizácie: žiadosť zaslaná na heraldickú komisiu dňa 04. 03. 2019. 
 
- č. 52/2019 Zmeny a doplnky č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad 
Bodvou 
       a požiadalo zverejniť záväznú časť ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava  
       nad Bodvou vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní,  
       ako aj iným obvyklým spôsobom a doručiť záväznú časť dotknutým orgánom štátnej  
       správy 
- vyhotoviť o obsahu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 
registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť príslušnému ministerstvu SR 
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označiť dokumentáciu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 
schvaľovacou doložkou 
- uložiť ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou na meste, na 
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice) 
Stav realizácie: splnené 
 
- č. 53/2019  
vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v    
roku 2019 vo výške 134 000 Eur na finančné vykrytie kapitálovej aktivity – Rekonštrukcia  
objektu ZUŠ, Moldava nad Bodvou, 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov 
rozpočtovým opatrením č. 1). 
Stav realizácie: uznesenie splnené, v súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na 
                          zhotoviteľa 
 
- č. 54/2019 poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 89 o podmienkach  
                  poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Stav realizácie: uznesenie sa plní, 70% zmlúv je podpísaných, zverejnených na webovom  
                          sídle mesta. 
 
- č. 55/2019 Prijatie dlhodobého investičného úveru a poverilo primátora mesta na  
                  uzatvorenie zmluvy o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. 
- č. 56/2019 
- zo schváleného úverového rámca financovanie rekonštrukcie medziblokového priestoru na 
ul. Krátka, Bartalosova, ČSA a Nám. Budovateľov v sume 83 000,00 Eur 
- zo schváleného úverového rámca financovanie rekonštrukcie objektu s vytvorením 18 
bytových jednotiek bežného štandardu s parkovacími miestami na ul. Hviezdoslavova v sume 1 
118 000,00 Eur. 
Stav realizácie: uznesenie sa plní, úverová zmluva podpísaná 09. 03. 2019, zverejnená  
                          číslom 158/19. Na investičné zámery sú pripravené verejné obstarávania.  
 
- č. 57/2019 Zriadenie príspevkovej organizácie mesta Mestský športový klub Moldava nad   
                  Bodvou 
Stav realizácie:  uznesenie sa plní, vyhlásené výberové konanie na riaditeľa, pripravuje sa 
                           zverenie majetku do správy.   
 
- č. 58/2019 Zámer zapojenia sa do výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce  
                        s prítomnosťou MRK 
Stav realizácie: uznesenie sa plní, pripravuje sa projektová dokumentácia na projekt. 
 
- č. 59/2019 Zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Rady vlády SR pre  
                  prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie zo  
                  štátneho  rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre 
                  rok 2019 
Stav realizácie: uznesenie splnené, žiadosť zaslaná 01. 03. 2019. 
- č. 60/2019 Zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre program Podpora rozvoja  
                  športu na rok 2019 
Stav realizácie: uznesenie splnené, žiadosť podaná 15. 03. 2019 
 
- č. 61/2019 Odstránenie stavby bytového domu na Bartalosovej ulici v Moldave nad  
                        Bodvou a to Bytového domu C1 - súp. č. 698 v Moldave nad Bodvou 
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Stav realizácie: uznesenie sa plní, vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
 
- č. 62/2019 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým 
                  opatrením č. 2 
Stav realizácie: uznesenie sa priebežne plní 
 
- č. 63/2019 prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme životy, n. o. z dôvodov 
                  hodných osobitného zreteľa. 
Stav realizácie: uznesenie splnené, zmluva zverejnená 05. 03. 2019 
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihhlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrnu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou  
 
• berie na vedomie 
 
Správu mestského úradu o plnení uznesení z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Bod č. 5 Oprava uznesení Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 30/2018  
               zo dňa 20.12.2018 a č. 54/2019 zo dňa 14. 02. 2019 
 
Pod bodom č. 5 pán primátor predložil návrh na schválenie opravy dvoch uznesení, v prípade 
uznesenia č. 30/2018, ktorým sa v mesiaci december 2018 určil plat zástupcovi primátora, je 
potrebné vypustiť text „na ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 
primátora“.  Zástupca primátora túto funkciu vykonáva na 20 % úväzok. V prípade druhého 
uznesenia č. 54/2019, ktorým zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií, je potrebné opraviť 
výšku poskytnutých dotácií z čiastky 44 100 € na čiastku navýšenú o poskytnuté dotácie priamo na 
rokovaní zastupiteľstva z úrovne komisie pre územné plánovanie a ochranu životného prostredia 
vo výške 1 500 eur a o čiastku nevyčerpanej celej čiastky komisiou športu. Z týchto dôvodov je 
predložený návrh na opravu textu v uznesení na sumu skutočne prerozdelených dotácií vo výške 
45 345 eur. Schválené sumy výšky dotácií uvedené v tabuľkovej časti sa nemenia. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihhlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrnu na uznesenie.  
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou  
 



 

11 
 

 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“. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Pán primátor dal hlasovať o ďalšom návrhu 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,- 
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Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Bod č. 6 Správa primátora mesta a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou 
 

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 

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,- 

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,- 
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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 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.  
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou  
 

 berie na vedomie 
 
Správu primátora mesta a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Bod č. 7 Správa HK 2/2019 o kontrolnej činnosti a správy z kontroly HK/1/2019 
               a HK/2/2019 
 
Pán primátor odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi. Správy sú súčasťou zápisnice. 
 
 
.................................... 
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• berie na vedomie 
 
1) Správu HK 2/2019 o kontrolnej činnosti 
2) Správu o výsledku kontroly č. HK/1/2019 
3) Správu o výsledku kontroly č. HK 2/2019 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Bod č. 8 Správa o plnení úloh  Mestskej polície v Moldave nad Bodvou, stav na úseku  
               verejného poriadku, priestupkov a kriminality 
 
Pán primátor odovzdal slovo náčelníkovi mestskej polície. Správa je súčasťou zápisnice. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu.  
Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Krušinský. Informoval sa ohľadom budovy na ul. ČSA 9-11, 
či je nejaký proces, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na poškodzovanie tohto majetku. 
Ďalej sa informoval, či by bolo možné rozdeliť občiansku hliadku aj na poobedňajšie alebo nočné 
zmeny, aká je efektivita ich rozdelenia, či sú využití, či majú o nimi podaných podnetoch vedenú 
štatistiku. Odpovedal pán náčelník. V súvislosti budovou na ul. ČSA 9-11 boli umiestnené 
fotopasce, avšak neboli účinné, nakoľko páchateľov nedokázali zachytiť. Občianske hliadky hneď 
reagujú a podnety oznamujú mestskej polícii. Pán primátor doplnil, že tento mesiac je mesiac 
vyčistime si Moldavu a bude pohyb mnohých ľudí, kde bude treba koordinovať činnosť, kde sa 
upratuje. Ďalší problémom sú oznamované podania k čistote Bodvy, kde sú výpuste kanalizačných 
vpustí do Bodvy z chatrčí, požiadal občianske hliadky, aby zistili páchateľa a začali správne 
konanie vo veci znečistenia. Pán Grulyo sa pýtal náčelníka ohľadom trestných činov, či sa to stalo 
od minulého zastupiteľstva, alebo za celý rok. Pán náčelník odpovedal, že to bolo za mesiace 
január a február tohto roku.  
 
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
MsZ v Moldave nad Bodvou  
 
• berie na vedomie 
 
Správu o plnení úloh  Mestskej polície v Moldave nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, 
priestupkov a kriminality za obdobie od 01. 01. 2019 do 28. 02. 2019 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Bod č.  9  Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie – Mestský športový  
                 klub Moldava nad Bodvou 
 
Pán primátor predložil návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie – Mestský 
športový klub Moldava nad Bodvou. Predložený materiál je realizáciou uznesenia č. 57/2019, 
ktorým zastupiteľstvo zriadilo príspevkovú organizáciu mesta Mestský športový klub Moldava nad 
Bodvou. V záujme obsadenia miesta vedúceho zamestnanca Mestského športového klubu, ktorý 
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, sa realizovalo výberové konanie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
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552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výberové 
konanie vyhlásil primátor mesta dňa 26. 02. 2019 a bolo uverejnené na webovom sídle mesta 
Moldava nad Bodvou - www.moldava.sk, na úradnej tabuli mesta Moldava nad Bodvou a na 
portáli www.istp.sk. Do uzávierky dňa 13.03.2019, 12:00 hod., podali prihlášku 4 uchádzači. 
Všetci boli pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 03. 2019. Primátor mesta  
vymenoval výberovú komisiu v zložení primátor mesta, traja poslanci mestského zastupiteľstva 
a predseda ZV ZO SLOVES Bodva. 
Výberového konania sa zúčastnili  3 uchádzači: 

1. Bc. Milena Nográdi 
2. Michal Rusnák 
3. Ladislav Zupko 

 
Výberové konanie sa uskutočnilo pohovorom. Každý člen komisie na základe prezentácie 
a predložených podkladov mohol udeliť uchádzačovi poradie od 1-3. Uspel ten uchádzač, ktorý 
mal najnižší súčet poradí. O výsledku výberového konania boli uchádzači písomne i telefonicky 
vyrozumení. 
 
Na základe hodnotenia uchádzačov členmi výberovej komisie najnižší súčet poradí získal Michal 
Rusnák, druhý v poradí bol pán Ladislav Zupko. Na základe uznesenia z mestskej rady pán 
primátor navhol dvoch uchádzačov a to pána Michala Rusnáka a pána Ladislava Zupka. Následne 
rešpektujúc názor poslancov a po zrelom uvážení navrhol do funkcie riaditeľa Mestského 
športového klubu pána Rusnáka. Požiadal pána Zupka o vyjadrenie, nakoľko je tam konflikt 
záujmu Ústavného zákona č. 357/2004 Z. Z. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkionárov. Pán Zupko požiadal o slovo. Plne podporuje vznik Mestského športového 
klubu a vzdal sa možnosti byť navrhnutý na menovanie do funkcie riaditeľa Mestského športového 
klubu. Vyjadril podporu a súčinnosť pánovi Rusnákovi.  
 
Pán primátor privítal pána Rusnáka, požiadal ho, aby sa ujal slova a predstavil sa. Pán Rusnák 
prezentoval svoje skúsenosti a predstavil zámer a činnosti Mestského športového klubu.   
 
Pán primátor otvoril diskusiu.  
V diskusii mal pán poslanec Kovács otázku na pána Rusnáka. Pýtal sa, že je študentom vysokej 
školy, či nebude problémom s úväzkom riaditeľa a štúdiom. Pán Rusnák odpovedal, že je externým 
študentom, takže nie je žiaden problém. Pán Kovács sa informoval, či dohadovali okrajovo 
platobné podmienky, či s tým súhlasí. Pán Rusnák odpovedal áno. Pán Kovács konštatoval, že 
nevie ohodnotiť jeho manažérske schopnosti, pýtal sa, čo by chcel urobiť v tých kluboch 
v Košiciach, kde pôsobí a robí činnosť trénera a nie manažéra. Pán Rusnák odpovedal, že klub 
v Košiciach majú na starosti traja ľudia, ktorí majú viac funkcií, snažia sa ja manažovať, 
komunikujú s mestami, aby dostali viac finančných prostriedkov. Pán Kovács oponoval, že 
financie má hľadať z iných zdrojov a nie z mesta. Preto dáva veľkú váhu na to, aby bol hlavne 
dobrým manažérom. Pán Rusnák odpovedal, že to študuje. Pá Grulyo sa pýtal, či hovorí aj po 
maďarsky. Pán Rusnák odpovedal, že nerozpráva po maďarsky a aj keď mama pochádza 
z maďarskej rodiny, nestihol sa naučiť. Pán Krušinský sa informoval ohľadom mládežníckeho 
futbalu, či sa dá precentuálne určiť v akej miere, či už pri štarte vie sklbiť aj ostatné športy. Pán 
Rusnák odpovedal, ak by boli nejaké návrhy športu, určite áno. Pán primátor zobral na vedomie 
pripomienky pána Kovácsa. V závere konštatoval, že v Moldave vymreli osobnosti športu, pretože 
neexistovala žiadna podpora, mesto sa športom nevenovali a bol podporovaný iba formou dotácií. 
Budúca organizácia bude pod prísnym dohľadom a je len na nás, akým spôsobom komisie ako aj 
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pán poslanec Zupko pomôžu športu. Miestná znalosť príde sama. Prihlásili sa len tí odvážní a je to 
aj o obete, aby niekto začal niečo robiť.  
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na návrh primátora mesta Moldava nad Bodvou v 
súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
m e n u j e 
s účinnosťou od 1. mája 2019 do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie – Mestský športový 
klub Moldava nad Bodvou Michala Rusnáka. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
Bod č. 10 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 
 Voda a život nezisková organizácia 
 Tepelné hospodárstvo, a. s. 

 
Pod bodom č. 10 programu rokovania pán primátor predložil správu o výsledkoch 

hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2018. Táto správa po rokovaní 
mestskej rady bola doplnená o výročné správy neziskovej organizácie Voda a život a výročnú 
správu Tepelného hospodárstva Moldava, a. s.. Aktualizované podklady k tomuto bodu poslancom 
boli zaslané.  
 
V prípade subjektov, ktoré predkladajú správy o výsledku hospodárenia za rok 2018,  ide o 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,  
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preto aj predložené správy sú spracované nie podľa jednotnej metodiky. Ich výstupy zodpovedajú 
požiadavkám subjektov, ktorým výsledky hospodárenia zasielajú.  
 
Materiál bol predmetom rokovania mestskej rady, ktorá ho prerokovala a mestskému 
zastupiteľstvu odporučila prerokovať a zobrať na vedomie. 
Riaditelia jednotlivých organizácií boli prítomní na zasadnutí. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
 
MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• berie na vedomie  
Správu 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, 
• Voda a život nezisková organizácia, 
• Tepelné hospodárstvo, a. s. 

Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
Bod č. 11  Rozpis rozpočtu na rok 2019 rozpočtových a príspevkových organizácií  
                  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou v zmysle uznesenia  
                  č. 23/2018 zo dňa 20. 12. 2018 
 
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pán primátor predložil materiál týkajúci sa 
Rozpisu rozpočtu pre rozpočtové a príspevkové organizácie na tento rok.  
Hospodárenie rozpočtových, príspevkových organizácií, ako aj mesta sa riadi podľa schváleného 
rozpočtu na rok 2019.  Rozpis rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019 sa realizuje v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva  č. 23/2018, ktorým bol schválený rozpočet mesta na tento rok. 
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Mestská rada materiál prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať 
a zobrať na vedomie. 
Komisia pre územné plánovanie a životného prostredia po prerokovaní materiálu odporučila MZ 
návrh schváliť. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu.  
Pán Krušinský mal dotaz k rozpočtu MsKS. Podľa rozpisu nákladov na kultúru, či bi bolo možné 
bližšie špecifikovať, nakoľko je už apríl, že jedna z nosných akcií Festival kultúry a športu, či má 
adekvátnu sumu na mesto Moldava a čo je naplánované na tento rok. Pýtal sa, prečo je na Morenu 
náklad 70 eur, či sú nejakou formou spolufinancované. Odpovedala pani riaditeľka MsKS. 
Doobedu je športová akcia Bodva kupa a poobede začínajú od 15-tej hodiny kultúrne programy. 
Pýtala sa, či chcú vedieť konkrétne programy. Pán Krušinský odpovedal, že by rád vedel, čo sa 
pripravuje za tie peniaze. Otázka bola aj kvôli tomu, že okolité obce, konkrétne jedna obec je 
hlavným konkurentom, kde už vieme, aký bude program. Pani riaditeľka odpovedala, že tiež 
pripravuje program, kde má zazmluvnených interpretov, od 15- tej začíname programom ZUŠ 
v inkubátore, tak ako minulý rok. Pýtala sa, či má konkrétne menovať. Pán Krušinský odpovedal, 
že stačí uviesť iba hlavný program. Pani riaditeľka odpovedala, že hlavným programom je 
tombola, vystupujúci sú z Maďarska aj zo Slovenska, ďalej vystúpia deti ZŠ z ČSA, folklórny 
súbor Pántlika, po tombole máme hlavnú hviezdu z Maďarska a neskôr je voľná zábava. Pán 
Krušinský sa pýtal, kedy bude zverejnený program. Pani riaditeľka odpovedala, že začiatkom mája, 
pretože sa jedná a viacdňový program, kým obec Debraď má iba večerný program. Pán Krušinský 
sa pýtal, že z toho rozpočtu 285 tis.eur sú plánované akcie iba za 57 tis. eur., či sa to ešte môže 
zmeniť, alebo tie ostatné náklady, ktoré majú na akcie,postačujú, či je nejaká rezerva. Pani 
riaditeľka odpovedala, že stále je rezerva, počítajú s príjmom, ktorý môže byť viac aj menej 
a samozrejme aj príjem zo vstupného a z prenájmu priestorov. Pán Krušinský sa pýtal, či je možné 
na budúci rok vymedziť viac peňazí na kultúrne podujatia. Pani riaditeľka odpovedala áno, ako aj 
pri Moldavskom festivale je možné predpokladať, že sa výdavky navýšia na 18 tis. eur, ak zavolajú 
iného interpreta. Pán Krušinský odpovedal, že mu záleží na kvalite poskytovania kultúrnych 
podujatí. Pani riaditeľka odpovedala, že je spokojná, majú aj rezervu, aj na podujatia. Pán primátor 
požiadal pani riaditeľku, aby oboznámila obyvateľov, kto bude hlavnou atrakciou Dní Moldavy. 
Pani riaditeľka odpovedala, že z maďarských interpretov pozvali Dolly Roll, zo slovenských 
interpretov príde Drišľak. Pán primátor sa ďalej pýtal, že z tej kultúry nejakou formou vypadajú 
partnerské mestá, aká forma spolupráce je nastavená na úrovni kultúry. Pani riaditeľka odpovedala, 
že partnerské mestá boli pozvaní na fazuľový festival.Tak ako aj minulý rok boli pozvaní všetci 
primátorovia partnerských miest v mene primátora a teraz čakáme na odpoveď, či sa zapoja do 
súťaže, alebo či len prídu. Pán primátor odpovedal, že spolupráca s partnerskými mestami je aj 
záležitosťou viceprimátora, preto sa pýtal, akým spôsobom to je nastavené, aby tá medzinárodná 
spolupráca bola v poriadku, nie len formou súťaže v guláši, ale aby bola adekvátna. Pani riaditeľka 
odpovedala, že spolupracuje s viceprimátorom. Pán Bodnár sa pýtal, kedy budú Dni Moldavy. 
Odpovedala, že 29. júna. Pán Bodnár oznámil, že v ten deň doobeda organizuje tenisový turnaj, 
kde srdečne všetkých pozval. V súvislosti s parkovaním pri KD v Budulove, pýtal sa, ako vidí 
možnosti na zarobenie stánku, ak by boli aj pparkovacie miesta, ak by tam boli svadby, mohli by sa 
využiť a aj zarábať. Pani riaditeľka odpovedala, že je tam prijatý nový kolega, ktorý plánuje 
divadelné predstavenie, len chýba ozvučenie, ale po jej inštalácii bude možné plánovať akcie. Pán 
primátor odpovedal, že zásadným problémo je amfiteáter, kde na opravu amfiteátra neboli 
vyčlenené peniaze, treba ho tiež dať do poriadku. Scéna nie je reprezentatívna a nie je vo vhodnom 
stave.  
 
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
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Návrh na uznesenie 
 
MsZ v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• berie na vedomie  
 
Rozpis rozpočtu na rok 2019 

• 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. 

 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Bod č. 12 Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou 
                v rozpočte  mesta na rok 2019 
 
O návrhu na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v rozpočte 
mesta na rok 2019 informoval pán primátor. 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 € 
MsR materiál prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu tento prerokvať a schváliť. 
Finančná komisia nebola uznášania schopná, prítomní členovia odporučili schváliť predložený 
návrh. Komisia investičných činností a výstavby aj komisia pre územné plánovanie a životného 
prostredia prerokovali predložený materiál.  
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
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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. organizácie:                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 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
. 
Bod č. 13. Návrh VZN o zrušení VZN č. 9 Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie  
                  výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 v znení 
                  Dodatku č. 3 
 
VZN č. 9 Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie  výherných prístrojov na území mesta 
Moldava nad Bodvou číslo: 9 v znení Dodatku č. 3 bolo vypracované ešte podľa starej právnej 
úpravy zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov.  
 
Predložený návrh na jeho zrušenie vychádza z potreby legislatívnej zmeny, nakoľko odo dňa 
1. marca 2019 vstúpil do platnosti a účinnosti nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Mesto v blízkej budúcnosti za súčinnosti komisii mestského zastupiteľstva a odborníkov z radov 
verejnosti pripraví návrh takéhoto VZN podľa ods. 6 a 7 § 79 zákona, ale dovtedy je potrebné 
zrušiť staré a v rozpore s platnou legislatívou prijaté VZN o hazardných hrách na území mesta 
Moldava nad Bodvou, a preto Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou navrhuje poslancom 
mestského zastupiteľstva predmetné VZN Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných 
prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou číslo 9  zrušiť. 
 
Mestská rada materiál prerokovala a odporučila zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť 
podľa predloženého návrhu. 
 
Návrh VZN v súlade s Čl. X ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Moldave 
nad Bodvou bol dňa 11. marca 2019 zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta a jeho 
webovom sídle. V zákonnom stanovenej lehote neboli k návrhu VZN uplatnené pripomienky. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu.  
Pán Krušinský sa pýtal, že ten vákuum, ktorý vzniká po zrušení a pred prijatím VZN, ako sa bude 
regulovať.  Pán primátor odpovedal, že podmienky stanovuje zákon, sú tam veľmi malé možnosti 
ako to zamedziť,  jedine čo môžme zakazovať je umiestnenie herne na kratšiu vzdialenosť ako 200 
metrov podľa ods. 6 a 7 v § 79, ďalej ustanoviť dátumy dní, počas ktorých bude zakázané 
prevádzkovať hazardné hry uvedené v §4 ods. 2 zákona na území mesta najviac však 12 dní 
v kalendárnom roku. Nové VZN bude pripravované na ďalšie zasadnutie MZ. Pán Grulyo sa pýtal, 
kedy budeme rozmýšlať o tom, aby vôbec v Moldave boli takéto aktivity. Pán primátor odpovedal, 
že takáto iniciatíva bola v Bratislave, kde súdy rozhodli, že nie je možné obmedziť podnikateľské 
aktivity. Zákon reguluje tento priemysel a samosprávy môžu vstupovať tam, kde je to dovolené, 
tak ako to vyššie vymenoval. Pán Cingeľ sa pýtal, či môžu obmedziť otváracie hodiny. Pán 
primátor odpovedal, že je stanovená otváracia doba do 22,00 hod., kde po 22,00 hod. otváracie 
hodiny prejednáva komisia a primátor ich rozhodnutím schváli. Dnes nevydávame žiadne 
povolenia do 2,00 hod. s výnimkou kultúrno-spoločenskej akcie. Podnikatelia nám len oznamujú 
podnikateľský čas a my berieme na vedomie. Pán kontrolór informoval, že v prípade Bratislavy 
zákon umožňoval zakázať herne na základe petície. Pán primátor odpovedal, že dôležité je využiť 
zákonnú možnosť vstupu MZ do činnosti tejto aktivity. Zároveň neevidujeme žiadne sťažnosti na 
prevádzkovanie herní.  
 
 
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 ruší   
 

Všeobecne záväzné nariadenie Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na 
území mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 zo dňa 08. 06. 1995 v znesení Dodatku č. 3.   
 

 schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou č.111 o zrušení Všeobecne záväzného 
nariadenia Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta 
Moldava nad Bodvou číslo: 9 zo dňa 08. 06. 1995 v znesení Dodatku č. 3.   
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Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Bod č. 14 Návrh na zrušenie VZN č. 13 Štatút príspevkovej organizácie Mesta Moldava  
                 nad Bodvou 
 
Mesto Moldava nad Bodvou ma v platnosti a účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Moldava nad Bodvou  č. 13 zo dňa 21.12.1995, ktorým bol schválený Štatút príspevkovej 
organizácie mesta Moldava nad Bodvou. 
 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nemá oporu v platnej legislatíve, pretože príspevkové 
organizácie verejnej správy upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 a násl. uvedeného zákona.  
 
Tento zákon žiadnym spôsobom neumožňuje orgánom verejnej správy prijímať všeobecne záväzne 
nariadenia podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorými by sa 
odlišne mohlo upravovať postavenie, organizácia ako aj majetkové hospodárenie príspevkových 
organizácií zriadených orgánmi verejnej správy.     
 
Na základe vyššie uvedeného Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou navrhuje poslancom 
mestského zastupiteľstva predmetné VZN Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad 
Bodvou č.: 13 prijate dňa 21.12.1995 bez náhrady zrušiť.  
 
Mestská rada materiál prerokovala a odporučila zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť 
podľa predloženého návrhu. 
 
Návrh VZN v súlade s Čl. X ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Moldave 
nad Bodvou bol dňa 11. marca 2019 zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta a jeho 
webovom sídle. V zákonnom stanovenej lehote neboli k návrhu VZN uplatnené pripomienky. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• ruší   
 
Všeobecne záväzné nariadenie Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou  
č. 13 prijaté dňa 21. 12. 1995  
 
a zároveň 
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• schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou č.112 o zrušení Všeobecne záväzného 
nariadenia Štatút príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou č.: 13 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Bod č. 15 Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou           
 
Pán primátor predložil iniciatívny návrh s cieľom odmeniť výsledky práce hlavného kontrolóra 
vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu vykonanej práce.  
 
Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z 
mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť vyplácaná za určité dlhšie obdobie alebo za 
každý mesiac. Materiál má dopad na rozpočet mesta v rozsahu schválenej odmeny hlavného 
kontrolóra. Podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta (od 10 001 do 20 000 
obyvateľov 1,96). 
 
V roku 2018 vykonával hlavný kontrolór kontrolnú činnosť v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. Pri kontrolnej činnosti postupoval podľa plánov kontrolnej činnosti HK na 
I. a II. polrok 2018, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo. 
Vypracoval a Mestskému zastupiteľstvu predložil správu o vykonaných kontrolách za rok 2017 v 
stanovenom termíne, ďalej odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2017 ako aj 
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na rok 2019 – 2021. V priebehu roka predkladal 
MsZ písomné správy z vykonaných kontrol počas roka, v ktorých informoval poslancov o 
výsledkoch svojich zistení v rámci vykonaných kontrol. V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o 
obecnom zriadení vypracoval a predložil MsZ na schválenie plány kontrol na polročné obdobie.  
 
Vzhľadom za doterajší veľmi zodpovedný prístup hlavného kontrolóra k plneniu si pracovných 
úloh navrhujeme MsZ v zmysle § 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schváliť 
odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 18% súčtu mesačných platov za obdobie roka 2018. 
 
Mestská rada materiál prerokovala a odporučila zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť 
podľa predloženého návrhu. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu.  
Pán poslanec Bodnár sa vyjadril, že mal možnosť sa stretnúť s materiálmi hlavného kontrolóra aj 
v minulom volebnom období ako člen finančnej komisie. Oznámil, že v tom období nedostal 
žiadnu odmenu. Doporučil MZ schváliť tento návrh.  
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Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• schvaľuje  
 
JUDr. Mgr. Rastislavovi Královi, hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou, v zmysle § 
18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné 
vykonávanie pracovných činností v roku 2018 odmenu vo výške 18% z mesačného platu hlavného 
kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 2018, ktorá bude vyplatená v 
najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 2019,60 €. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
Bod č. 16 Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny  
                 odbor Matice Slovenskej Moldava nad Bodvou 
  
Vysvetlenie k návrhu na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre miestny odbor 
Matice Slovenskej Moldava nad Bodvou podal pán primátor. Mesto Moldava nad Bodvou dňa 09. 
01. 2018 uzatvorilo s Miestnym odborom Matice Slovenskej nájomnú zmluvu na základe prijatého 
uznesenia č. 595/2017 na dobu určitú do 31. 12. 2018 v objekte Inkubátorového domu na druhom 
poschodí miestnosť č. 311 vo výmere 10,29 m2 a spoločné priestory vo výmere 5,14 m2 za sumu 1 
€ vrátane energií. Nájomca podal listom zo dňa 10. 12. 2018 žiadosť o predĺženie nájmu do 31. 12. 
2019 za nezmenených podmienok. Mesto nemá záujem užívať vyššie uvedený priestor a taktiež 
o riadny prenájom nie je záujem, keďže miestnosť disponuje nízkou výmerou podlahovej plochy.  
Keďže nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje mestské zastupiteľstvo, mestský 
úrad predložil mestskému zastupiteľstvu žiadosť Miestneho odboru MS na prerokovanie. 
 
Mestská rada materiál prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu tento prerokovať 
a schváliť. 
Finančná komisia nebola uznášania schopná, prítomní členovia odporučili schváliť predložený 
návrh.  
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
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Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• schvaľuje  
 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí: 
nájom priestorov pre Miestnu organizáciu Matice Slovenskej, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 9 v 
Moldave nad Bodvou, reg. číslo: 325, IČO: 179027325, zastúpenej Františkom Gregušom, v 
objekte - Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou, číslo LV: 1533, číslo parcely: 
1097/41, súpisné číslo budovy: 1290, miestnosť č. 311 na druhom poschodí o výmere 10,29 m2, 
spoločné priestory na druhom poschodí o výmere 5,14 m2 na dobu určitú do 31. 12. 2019 za 
nájomné vo výške 1 euro vrátane energií z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je činnosť 
Miestnej organizácie Matice slovenskej. Zo zasadnutia odišiel pán Ing. Csala.  
Hlasovanie: 
Prítomných: 11 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
 
 
Bod č. 17 Petícia občanov o nesúhlase proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na  
                 Nám. Ľ. Štúra 9 – 12 v Moldave nad Bodvou 
 
Dňa 12. 02. 2019 bola mestu Moldava nad Bodvou doručená petícia, ktorou obyvatelia v zmysle 
petičného práva, vyjadrili nesúhlas proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9 
- 12, v Moldave nad Bodvou, nakoľko podľa nich realizáciou navrhovaného parkoviska, by sa 
negatívne ovplyvnil život osôb bývajúcich v bytovom dome. Petíciu podpísalo 71 
obyvateľov.Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou následne na prerokovanie petície inicioval 
verejné stretnutie zástupcov vedenia mesta s jeho obyvateľmi dňa 08. 03. 2019. Na verejnom 
stretnutí boli prerokované 4 alternatívy možného parkovania v danej lokalite, pričom momentálne 
investičný odbor mesta Moldava nad Bodvou spracováva a pripravuje možnosti realizácie týchto 
alternatív. Cieľom predloženého materiálu bolo informovať aj mestskú radu, ako aj poslancov 
zastupiteľstva o možnostiach riešenia plánovanej výstavby parkovacích státi vzhľadom na 
vzniknutú situáciu v súvislosti s predloženou petíciou.  
 
Mestská rada prerokovala informáciu o petícii a odporučila mestskému zastupiteľstvu petíciu 
prerokovať a zobrať na vedomie. 
Komisia pre územné plánovanie a životného prostredia prerokovala predložený materiál 
a odporučila ho MZ zobrať na vedomie. 
 
Pán primátor otvoril diskusiu.  
Pán Kovács ako predseda Komisie pre územné plánovanie podporil snahu mesta využiť finančné 
prostriedky na rekonštrukciu, ale ak je vôľa obyvateľov takáto, podporil využiť ich inde. Pán 
primátor oznámil, že na budúcom zastupiteľstve sa poslanci budú rozhodovať, či podporia petíciu, 
alebo pôjdu proti nej. Možnosťou je aj riešiť komplikovanú situáciu pri poliklinikou. Pán Zupko 
informoval, že sa zúčastnil na verejnom stretnutí obyvateľov, ale ani oni neboli jednotní. Teraz keď 
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sa pripravia 4 projekty a ani jeden z nich im nebude vyhovovať, tak budeme brať na vedomie ich 
rozhodnutie a peniaze použijeme inde. Pán Dobos navrhol, aby sa zjednosmernila cesta od K5 
smerom ku Kakašu. Pán primátor informoval, že chceli riešiť dopravnú situáciu vrátane parkoviska 
ako komplex a aby sa neparkovalo v zákaze státia. Boli tam návrhy, aby sa urobila iba cesta ku 
garážam, ale nie je tam žiaden verejný záujem a spoločenská hodnota. Skrášľovanie prostrednia je 
podľa noriem a obyvatelia neboli ochotní zeny prijať. Pán Csala mal pripomienky k petícii, kde 
osobne pozná ľudí z tej bytovky a skúsenosť poslanca bola taká, že táto rekonštrukcia rozdeľuje 
spoločnosť a kvituje to, že pán primátor nepodporuje vojnu medzi ľudmi a že nech radšej 
prostriedky presunie inde. Radšej by podporil rekonštrukciu parkoviska pri poliklinike, kde je 
závažnosť aj pri výstavbe školy a prechodu nákladných áut. Pán primátor oznámil, že sa pripravuje  
projekt pre Námestie mieru na budúci rok, ale najprv chceli riešiť Nám. Ľ. Štúra. Snažili sa 
vyriešiť bezpečnosť detí ku školským zariadeniam. Riešenie bezpečnosti sídliska a nastavenie 
parkoviska chceli zabezpečiť logisticky od Nám. Ľ. Štúra smerom k Nám. Miera. Návrhy budú 
predložené na ďalšie MZ. Pán Zupko požiadal o prekontrolovanie rezervovaných miest, lebo 
niektorí ľudia už nežijú. Pán primátor odpovedal, že sa nevychádza v ústrety parkovaniu na 
značiek, lebo je problém s parkovaním. Parkovacie miesta budú prekontrolované v spolupráci 
s referentkou p. Ing. Vitézovou a rezervácie budú zrušené.  
 
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 
• berie na vedomie 
 
v súlade s § 5c zákona o petičnom práve ako aj čl. VIII ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou predloženú petíciu občanov zo dňa 12. 02. 2019, ktorí 
vyjadrili nesúhlas proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9- 12, v Moldave 
nad Bodvou. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
Bod č. 18 Návrh na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre Reformovanú  
                 kresťanskú cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou,  
                 Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou  
 
 V prípade prerokovávaného materiálu ide o iniciatívu reformovanej cirkvi, ku ktorej sa pripojil 
pán Rácz.  Predmetom záujmu investora je výstavba prístupovej komunikácie na pozemky p. č. 
488 a 483, ktoré patria súkromným vlastníkom. Prístupová komunikácia má byť vedená cez 
parcelu č. 484, ktorá patrí mestu Moldava nad Bodvou a cez parcelu 488 a bude napojená na 
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miestnu komunikáciu na ulici Vodná. Na parcele 484 sa nachádza objekt vo vlastníctve mesta 
Moldava nad Bodvou. Rozpočet podľa projektovej dokumentácie je vo výške 7 137,62 eur s DPH, 
z tejto sumy by hradil žiadateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor 
Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou sumu vo výške 
2/3, celkovo 4.758,41 eur s DPH  (vrátane spolufinancovania p. Rácza vo výške 1/3) a zvyšok 1/3 
by hradilo mesto Moldava nad Bodvou 2.179,21 eur s DPH. 
 
Mestská rada materiál prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu tento prerokovať 
a schváliť. 
Finančná komisia nebola uznášania schopná, prítomní členovia odporučili schváliť predložený 
návrh.  
Komisia pre územné plánovanie a životného prostredia a Komisia investičných činností odporučila 
predložený návrh po prerokovaní schváliť.  
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou  
 
• schvaľuje  
 
spolufinancovanie prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – Cirkevný 
zbor Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou v 
maximálnej výške 2.179,21 eur s DPH. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Bod č. 19 Zámer zapojenia sa do projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ  Krátka 
                ulica, Moldava nad Bodvou 
 
Mesto reagovaním na vyhlásenú výzvu Projekt Envirofondu 2019 plánuje získať finančné  
prostriedky na rekonštrukciu MŠ na ul. Krátka. Termín podania žiadosti je 18. apríl  2019 
a súčasťou podania žiadosti je aj uznesenie mestského zastupiteľstva.  
Enviromentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na zvyšovanie energetickej  účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou 
dotácie, je mimo poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie vo výške minimálne 
5 % celkových oprávnených nákladov projektu v rámci 200 tis. eur.  Kofinancovanie predstavuje 
čiastku cca 14 950,25  € z úrovne mesta. Ide o zmenu oproti materiálom, ktoré boli poslancom 
mestského zastupiteľstva zaslané. Opravené uznesenie bolo zaslané e-mailom a predložené na 
rokovanie finančnej komisie. Dôvodom zmeny je čo najmenšie zaťaženie rozpočtu mesta na rok 
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2019. Predkladáme na schválenie sumu rekonštrukcie bez vzduchotechniky, ktorá by sa realizovala 
v nasledovnom období. Termín ukončenia je plánovaný 29. 11. 2019. 
 
Mestská rada materiál prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu tento prerokovať 
a schváliť. 
Finančná komisia nebola uznášania schopná, prítomní členovia odporučili schváliť predložený 
návrh.  
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• schvaľuje  
 
predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2019 v zmysle zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov za účelom realizácie projektu: 
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ  Krátka ulica, Moldava nad Bodvou, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ) a 
platným programom rozvoja mesta Moldava nad Bodvou, 
v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a 
Činnosť L5): 
 - L. OBLASŤ: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania, 
- Činnosť L5AP:  Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania,  

 zabezpečenie realizácie Oprávnených nákladov ako aj úhrady spolufinancovania zo strany 
príjemcu dotácie, ktoré musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a 
realizované v období odo dňa zverejnenia Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou 
dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5) v období maximálne však do 29. 11. 
2019, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 14 950,25  € z celkových oprávnených výdavkov, t. j. min. 6,70 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu/časti projektu.  

 Požadovaná výška dotácie je 200 000,00€, t. j. 93,30% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu/časti projektu.  

 Celkové oprávnené výdavky projektu/časti projektu sú vo výške 214 950,25 Eur. 
 zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak 
budú relevantné) z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou. 

 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
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Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Bod č. 20  Žiadosť o odkúpenie pozemku s investičným zámerom 
 
Mestský úrad predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie žiadosť o odkúpení pozemku 
s investičným zámerom spoločnosťou CBA Slovakia, a. s., so sídlom na Dukelských hrdinov 2 
v Lučenci. Mesto Moldava nad Bodvou žiadosť obdržalo dňa 24. 01. 2019. Predmetom záujmu 
investora je vybudovať budovu s prevádzkou potravín. Parcela sa nachádza na Námestí 
Budovateľov v Moldave nad  Bodvou o celkovej výmere 3816 m², v súčasnosti je vo vlastníctve 
Mesta Moldava nad Bodvou. Zámerom investora je tiež v rámci výstavby zabezpečiť vybudovanie 
certifikovaného detského ihriska a vybudovať tak miesto pre pohodlné a výhodné nakupovanie ale 
aj trávenie voľného času s deťmi. Na predmetný pozemok ma žiadateľ záujem postaviť najväčšiu 
so svojich prevádzok t. j. o rozlohe 360 m². Investor pripúšťa tiež možnosť dlhodobého prenájmu 
pozemku, pričom dĺžka prenájmu sa pohybuje v rozmedzí 40 rokov. Spoločnosť CBA Slovakia, a. 
s. zvažuje aj možnosť prijatia Mestom Moldava nad Bodvou ponúknutého alternatívneho pozemku 
pripadne existujúceho objektu, pričom následne ponuku mesta spoločnosť prehodnotí. Mesto nemá 
záujem odpredávať predmetný pozemok (škvarové ihrisko), mesto počká na zámer KSK 
s budovou, tak ako je to uvedené v odbornom stanovisku.   
 
Stanovisko komisie investičných činností a výstavby – komisia neodporúča schválenie 
predaja, mestská rada po prerokovaní materiálu neodporúča predaj časti pozemku.  
 
Pán primátor otvoril diskusiu.  
Pán Dobos navrhol, aby ponúkli CBA bývalú autobusovú stanicu od eurobusu. Pán primátor 
oznámil, že tento návrh neprešiel komisiami a naše zámery podľa územného plánu by mali prejsť 
komisiami, je tam veľký dopravný uzol. Tá budova už bola predaná. Nemôžme ponákať cudzie 
pozemky a mesto taký pozemky nemá.  
 
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• schvaľuje  
 
predaj časti pozemku s p. č. KN-C 1156/1, o výmere 2500 m², pre spoločnosť CBA Slovakia, a. s., 
so sídlom na Dukelských hrdinov 2 v Lučenci. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 0 
Proti: 12 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia neprešiel hlasovaním. 
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Bod č. 21 Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. č. 1097/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou – 
                A. Sanislo 
 
Predmetom žiadosti je kúpa časti pozemku parc. č. 1097/3-C pri rodinnom dome žiadateľa na 
pozemku parc. č. 10979/13-C. 
 
Mesto Moldava nad Bodvou v súčasnosti pripravuje zámer návrhu riešenia celej tejto lokality na 
ul. Nová, kde pôvodne mal stáť polyfunkčný obytný dom na ôsmych parcelách. Zámerom je návrh 
technicky najvhodnejšieho riešenia celej tejto lokality, vrátane predmetných ôsmych parciel celého 
tohto územia, samozrejme v súlade s územný plánom. 
Územie je nutné zabezpečiť kompletnou infraštruktúrou, prípadne alternatívnou cestou aj pre 
peších. Pozdĺž oplotenia gymnázia je teplovodný rozvod, ktorý je treba plne rešpektovať, vrátane 
ochranného pásma. Do doby prípravy zámeru návrhu riešenia celej tejto lokality by nebolo vhodné 
predávať alebo iným spôsobom zasahovať do tohto územia. 
 
Materiál prerokovala mestská rada, ktorá odporučila zastupiteľstvu počkať s predajom časti 
pozemku do doby prípravy zámeru návrhu riešenia celej tejto lokality a odporučila riešenie 
infraštruktúry, tzn. aj spolufinancovanie povrchovej úpravy (asfaltovanie) pred pozemkom 
žiadateľa, realizovať komplexne, po spracovaní štúdie a projektového zámeru.  
 
Rovnaké stanovisko zaujala komisia investičných činností a výstavby, komisia finančná, správy 
majetku, obchodu nebola uznášania schopná, ale prítomní členovia odporučili počkať s predajom.  
 
 
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
• schvaľuje  
 
predaj časti pozemku parc. č. 1097/3-C pri rodinnom dome žiadateľa na pozemku parc. č. 
10979/13-C. pre žiadateľa A. Sanislo 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 0 
Proti: 6 
Zdržali sa: 6  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia neprešiel hlasovaním.  
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Bod č. 22  Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva  
                  mesta Moldava nad Bodvou od Ota Rutkaiho a Štefana Rutkaiho v k.ú. 
                  Budulov 
 

Mesto Moldava nad Bodvou má záujem o odkúpenie časti nehnuteľného majetku - pozemku v k. ú 
Budulov v podielovom vlastníctve majiteľov Oto Rutkai ½ podiel a Štefan Rutkai ½ podiel. 
Pozemok na parcele KN-C 79 je v katastri nehnuteľnosti vedený ako záhrada o výmere 1394 m2 
a nachádza sa v zastavanom území obce.  Mesto Moldava nad Bodvou má záujem o odkúpenie 
časti pozemku a to približne o výmere 845 m2.  
Po schválení zámeru Mesto Moldava nad Bodvou zabezpečí vypracovanie geometrického plánu a  
znaleckého posudku na záujmovú časť nehnuteľnosti.  
Parcela KN-C 79 je susediacou s parcelou KN-C 78/1 a KN-C 73/2, ktoré sú vlastníctve Mesta 
Moldava nad Bodvou, kde na parcele registra C č. 73/2 sa nachádza objekt kultúrneho domu. 
Mesto má záujem po odkúpení dotknutej časti pozemku na parcele reg. C č. 79 o odhadovanej 
výmere 845 m2, vybudovať spevnené plochy resp. parkovacie státia pre návštevníkov Kultúrneho 
domu v mestskej časti Budulov, keďže momentálne je možnosť parkovanie pri KD minimálna a to 
približne v počte 6 - 8 osobných vozidiel. Zlepšením parkovacích možností a dokončením 
rekonštrukcie kultúrneho domu, by sa  skvalitnili podmienky organizovania rôznych podujatí 
v KD, čo by v neposlednom rade bolo prínosom pre rozvoj kultúry v mestskej časti Budulov a aj 
samotného Mesta Moldava nad Bodvou.  
 
Mestská rada zámer odkúpenia nehnuteľnosti odporučila na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
Rovnako podporu zámeru vyjadrili komisie investičných činností a výstavby. 
Komisia financií, správy majetku a obchodu nebola uznášania schopná, ale prítomní členovia 
podporili predložený zámer. 
Komisia pre územné plánovanie a životného prostredia po prerokovaní materiálu odporučila MZ 
návrh schváliť.  
Komisia investičných záležitostí po prerokovaní materiálu odporučila MZ návrh schváliť.  
  

Pán primátor otvoril diskusiu.  
Pán Bodnár podporil návrh a v prípade schválenia predloženého návrhu, by svojpomocne preniesli 
bránu na hranicu ďalšej parcely a požiadal o donesenie štrku na zaparkovanie auta. Pán primátor 
odpovedal, že ak sa kúpi parcela a odborné komisie posúdia, čo sa tam bude robiť, nie je dobré 
riešenie hneď tam naviesť štrk, treba nájsť financie a vítal svojpomocné riešenie, ale zákonnou 
formou. Pán Dobos sa informovala, aká bude cen pozemku. Pán primátor odpovedal, že 
predávajúci predloží znalecký posudok, geometrický plán a na základe toho budeme od neho 
žiadať ponuku.  
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 
• schvaľuje  
 
zámer odkúpenia nehnuteľnosti -  parcely registra C-KN č. 79 záhrada o približnej výmere 845 m2 
z celkovej výmery 1394 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 3107 v katastrálnom území Budulov  v 
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prospech Mesta Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451 so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad 
Bodvou.  
Hlasovanie: 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
Bod č. 23 Rôzne 
Pán primátor otvoril diskusiu. Pán Csala sa poďakoval v mene občanov bývajúcich hlavne na 
sídlisku, že sa podarilo vysúťažiť firmu na zbúranie bytového domu na ul. Bartalosovej. Pýtal sa, 
kedy sa budú realizovať projekty Bartalosova, 18 b. j. a ZUŠ. Odpovedal primátor, že na projekt 
ZUŠ na budúci týždeň bude prebiehať VO, uvidí sa,  aké prídu ponuky a o termíne bude 
informovať na budúcom MZ. Pri 18 b. j. sa detailne predjednal a pripravil predmet pre VO 
v spolupráci s odborným poradcom, v septembri tohto roku bude ukončené VO. Ukončenie 
rekonštrukcie 18 b. j sa predpokladá na budúci rok. Bartalosova ul. – pripravuje sa zmluva na VO, 
kde termín ukončenia je do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy. Pán Kovács sa informoval ohľadom 
odpadového hospodárstva zberného dvora, kde mal by sa urobiť poriadok s komoditami na 
separovanie. Je problém so separovaným zberom vyplývajúci okrem iného aj zo zákona 
o odpadoch. Nestačí zbierať kontajnery každé 2 mesiace, nestíhajú vyprázdňovať a  na sídlisku je 
neporiadok. Po kontrole prevádzkovateľa Kositu, týkajúce sa hmotnosti vývozu, navrhol inštalovať 
váhu na technických službách, kde by bol presný odpočet odpadu. Odpovedal primátor, že 
prebiehajú rokovania s Kositom, kde sa zároveň rieši aj biologický odpad pre cca 900 domácností. 
Je možnosť prenájmu komposterov, ale bude to predložené v dohľadnej dobe, nakoľko ceny 
komposterov sa líšia. Vybavenie domácností bude prebiehať postupne, nie naraz. V súvislosti 
s progresívnym vývozom KO sú dve možnosti na riešenie. Máme 1 zamestnanca, ktorý nie je 
schopný zabezpečiť kompletne túto agendu, potrebujeme rozšíriť toto oddelenie alebo požiadať 
externú firmu. Zároveň hľadáme zdroje na mostovú váhu z fondov. Na KO a separovaný odpad 
pripravujeme verejné obstarávanie. Pri separovanom odpade OZV nám neoznamujú kvalifikované 
údaje o zbere, nepoznáme kalendár vývozu, ale vieme zistiť reálny odpad. Pri KO musíme počkať 
na nové VO, kde sa nastaví predmet podľa progresívneho prístupu k odpadu. Náležitosti predmetu 
prejednáme aj na komisii. Ďalším problémom je, že firma na odvoz KO má zákaz od hygieny na 
vývoz odpadu z dôvodu zamorenia z osád, čím vzniká kumulovanie odpadu a zvyšovanie 
poplatkov za služby. Pán Bodnár pozval na podujatia v Budulove, v sobotu 13.-ho na sadenie 
okrasných čerešní a 1.6. organizujú 4. ročník Dní Budulova spojenú so súťažou vo varení gulášov 
a dňom detí. Pán Dobos sa pýtal v bode 12., či bude multifunkčné ihrisko oplotené. Odpovedal 
primátor, že zatiaľ sa s oplotením nerátalo, priestor je verejný, momentálne máme základné 
informácie o výške nákladov. Predpokladom je, že tento majetok pôjde do správy Mestského 
športového klubu, ktorý bude mať možnosť rozhodnúť sa o oplotení. Pán Krušinský doplnil 
informáciu k akčnému plánu, že sú tam finančné limity, ktoré treba dodržať smerom k odpadu, ale 
je tam reálna šanca získať malý autobus pre Moldavu. Finančné prostriedky nie sú adekvátne 
veľkosti okresu. Pán primátor odpovedal, že bodom záujmu akčného plánu je Zádielska dolina 
a k tomu by mali smerovať všetky aktivity, druhým bodom sú napr. Herľany a podobne. Pán 
primátor informoval, že podklady a zmluvy pre Štátne hmotné rezervy boli odoslané. Na obhliadke 
VOP bolo 5 riaditeľov závodov, v mesiaci apríl sa má projekt ukončiť a uzavrieť zmluva. Je 
možné, že v máji bude mimoriadne zastupiteľstvo, je tam osobitný zreteľ s lehotami. Ďalej 
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oznámil, že od 25. mája bude čerpať 2-týždňovú dovolenku, ak by bolo potrebné zvolať v tejto 
veci zastupiteľstvo, zvolá ho zástupca pán Krušinský. Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju 
primátor uzavrel.    

 

Bod č. 24 Záver 
Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí sú v súlade so 
zákonom. Primátor ukončil rokovanie 4. zasadnutia MsZ a poďakoval sa prítomným za účasť. 
 
Čas ukončenia: 16,07 hod.  
Vypracovala: Ing. Henrieta Tóthová 
 
Počet strán: 34 
 
 
_________________________         _________________________ 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský         PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
primátor mesta           prednostka MsÚ 
 
 
Za overovateľov zápisnice: 
 
 
 
___________________________        ______________________________  
 PaedDr. Jana Ločová (poslankyňa)                         Mgr. István Nagy (poslanec) 
 
 
 
 
 
 
 
 


