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Zápisnica 
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 
konaného dňa 28. mája 2019 o 15,00 h., 

na Mestskom úrade, Školská 2, 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, Bc. Norbert Pecze, Ladislav Zupko, Ing. István Zachariaš, 
 
Ospravedlnení prítomní: Mgr. István Nagy, 
 
Primátor: ospravedlnený 
 
Prednostka: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
 
Pracovníci MsÚ:  podľa prezenčnej listiny 
 
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 
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Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia 
 
Zástupca primátora pán Ing. Norbert Krušinský otvoril a viedol 5. zasadnutie MsZ v Moldave nad 
Bodvou, ktoré sa konalo dňa 25.5.2019 o 15,00 hod. na Mestskom úrade, Školská 2 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. Zástupca po zahájení otvorenia MsZ skonštatoval, že 
rokovania MsZ v Moldave nad Bodvou sa zúčastňuje 12 poslancov, jeden poslanec p. Mgr. István 
Nagy sa vopred ospravedlnil. Rokovanie bolo uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice zástupca navrhol poslancov MsZ: 
Ing. Vojtech Bodnár, Zoltán Dobos 
 
Pán zástupca Ing. Norbert Krušinský 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 zástupca mesta určil pracovníčku mestského úradu Ing. Henrietu Tóthovú 
 
Zástupca 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: 
- určenie overovateľov zápisnice 
- určenie zapisovateľa zápisnice  
- schválenie programu 
- voľba návrhovej komisie. 

2. Návrh na schválenie Stanov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou a voľba  
členov Rady MŠK 

3. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým 
opatrením č. 6 

4. Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta 
Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s. 

5. Záver. 
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Zástupca dal hlasovať o predloženom návrhu programu dnešného rokovania tak, ako bol doručený 
s pozvánkou a zverejnený. 
Prítomných: 12 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že program bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
MsZ podľa predloženého návrhu. 
 
Zástupca navrhol vypustiť z rokovania materiál pod bodom č. 4: Návrh na schválenie budúceho 
vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a. s. a prečíslovať Záver ako bod č. 4. Dal o návrhu hlasovať. 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že návrh na zmenu programu bol schválený nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov MsZ. 
 
Zástupca vyzval poslancov, aby predložili návrhy na zmenu programu. Žiadne pripomienky neboli.  
Zástupca dal hlasovať o návrhu celého programu rokovania. 
 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že návrh celého programu bol schválený nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov MsZ. 
 
Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť 
návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Roland Cingeľ, Bc. Norbert Pecze. 
Zástupca dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie. 
Prítomných: 12 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov MsZ. 
 
Bod č. 2 Návrh na schválenie Stanov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou  
               a voľba členov Rady MŠK 
 
Zástupca požiadal pani prednostku PaedDr. Kláru Vranaiovú, aby podala podrobnejšie informácie 
k predloženému materiálu. V súlade so schváleným postupom pri zriadení tejto príspevkovej 
organizácie predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie Stanov Mestského 



 

4 
 

športového klubu Moldava nad Bodvou. Informácia o ich príprave a ich znenie boli predmetom 
rokovania na mestskej rade dňa 23. mája 2019, ktorá odporučila stanovy do ďalšieho 
rozhodovacieho procesu s ich dopracovaním o prednesené pripomienky na mestskej rade a 
odporučila mestskému zastupiteľstvu  zvoliť do Rady MŠK 2 poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou a to pána poslanca Ladislava Zupka a pána poslanca Norberta Peczeho. 
Odznelé pripomienky na mestskej rade Vám boli aj doručené s možnosťou zaslania návrhov resp.  
pripomienok k návrhu stanov v termíne do 27. mája 2019 (do pondelka).  K predloženým 
stanovám a k pripomienkam pána poslanca Zachariaša, v dohodnutom termíne reagoval pán 
poslanec Ing. Cingeľ, s vyjadrením súhlasu s pripomienkami pána poslanca Ing Zachariaša. 
Predložil  návrh týkajúci sa zmeny počtu poslancov do Rady MŠK nasledovne: aby sa zvýšilo 
zastúpenie poslancov v Rade MŠK z navrhovaných 2 na 3 poslancov a znížil sa počet ostatných 
zástupcov z 3 na 2 - viď (Čl. XVII bod 2). K uvedeným návrhom bolo poslancom elektronicky 
zaslané dňa 27. mája 2019 poobede stanovisko a návrh na opravu. Materiál týkajúci sa schválenia 
majetkovej podstaty pre MŠK bol predmetom 5. rokovania mestskej rady dňa 23. mája 2019 a je 
pripravovaný na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva formou návrhu na schválenie zverenia 
majetku mesta do správy Mestskému športovému klubu v Moldave nad Bodvou. Súčasťou 
schvaľovacieho procesu bude aj voľba členov Rady MŠK, aby tento plnohodnotne bol pripravený 
realizovať všetky aktivity upravené stanovami. 
 
Zástupca otvoril diskusiu k predloženému materiálu. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Ing. 
Zachariaš. Navrhol vypustiť zo Stanov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou 
nasledovný text: 
Čl. X:  
     - v bode 1) vypúšťa sa celé znenie s výnimkou vety „Členstvo v MŠK Moldava nad Bodvou 
vzniká na základe písomnej prihlášky“, 
     - v bode 2) odrážka 1 sa vypúšťa „individuálne“, 
     - v bode 3) vypúšťa sa prvá veta „Individuálne členstvo v MŠK Moldava nad  Bodvou je                
dobrovoľné“, 
     - bod 4) vypúšťa sa, 
     - v bode 5) na začiatku vety sa vypúšťa slovo „Individuálne“,  
     - bod 8) vypúšťa sa celý bod, 
     - bod 11) vypúšťa sa celý bod. 
Čl. XI: 
      - v bode 1) vypúšťa sa písmeno g), 
      - v bode 3) prečíslovať písm. d) ako písm. c) 
Pán poslanec Ing. Bodnár navrhol upraviť: 
       Čl. XII: 
       - názov článku je „Rada MŠK“.  
 
Zástupca dal hlasovať o všetkých návrhoch na zmenu naraz.  
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že všetky zmeny boli schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
poslancov. 
 
Pán zástupca dal hlasovať o stanovách MŠK. 
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Kto je za, aby Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu schválilo 
Stanovy Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou (po ich úprave)? 
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že Stanovy Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou (po ich 
úprave) boli schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. 
 
Pán zástupca navrhol za členov Rady Mestského športového klubu pána Ladislava Zupka a pána 
Bc. Norberta Peczeho. Otvoril diskusiu. V diskusii neboli žiadne pripomienky, preto dal o návrhu 
hlasovať.  
Kto je za, aby MZ zvolilo členov Rady Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou 
v zložení p. Ladislav Zupko a p. Bc. Norbert Pecze? 
Prítomných: 12 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že za MZ zvolilo členov Rady Mestského športového klubu Moldava nad 
Bodvou v zložení p. Ladislav Zupko a p. Bc. Norbert Pecze. 
 
Bod č. 3  Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým  
               opatrením č. 6 
 
Zástupca požiadal pani prednostku aby uviedla predložený materiál. Pani prednostka informovala, 
že predloženým materiálom sa rieši postupná realizácia schváleného úverového rámca. Návrh na 6. 
zmenu rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 6 počíta s čerpaním prostriedkov 
z návratných zdrojov financovania, t. j. z bankového úveru v rámci úverového rámca 1 331 tis. 
Eur. Zo schváleného úverového rámca na financovanie rekonštrukcie medziblokového priestoru v 
sume 83 000,00 Eur mesto predkladá návrh na čerpanie v sume 78 287,00 Eur. Finančné 
prostriedky v sume 4 713,00 Eur nebudú na túto aktivitu vyčerpané.  O použití nevyčerpaných 
finančných prostriedkov môže v budúcnosti rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, a to na 
financovanie  inej investičnej akcie. V súlade s uznesením č. 245/2016 (podľa ktorého má za úlohu 
hlavný kontrolór realizovať kontrolu každej zmeny rozpočtu mesta a poskytnúť poslancom 
písomnú správu) Vám bola  elektronicky zaslaná a dnes na rokovací stôl doručená Správa hlavného 
kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2019.  
 
Pán zástupca otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie neprihlásil nikto, uzavrel ju a dal hlasovať 
o návrhu na uznesenie.  
 
Kto je za, aby MZ  

 zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2019 zo dňa 29. apríla 2019 v 
súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 46/2019 zo dňa 14. februára 2019 

 schválilo 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením 
č. 6 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č. 583/2004 Z. z. o 
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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 :                 9 781 899 EUR  
z toho rozpočt. organizácie:         592 804 EUR                     z toho rozpočt.organizácie: 4 634 465 EUR  
Kapitálové príjmy :                      217 673 EUR                     Kapitálové výdavky :             943 268 EUR  
z toho rozpočt. oganizácie:                     0 EUR                      z toho rozpočt. organizácie               0 EUR  
Finančné príjmové operácie:       396 775 EUR                      Finančné výdavkové oper.     170 343 EUR 
Príjmy celkom                         10 901 431 EUR                     Výdavky celkom               10 895 510 EUR  

 zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta 
Moldava nad Bodvou za rok 2019? 
 

Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Zástupca skonštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov. 
 
Bod č. 4 Záver 
Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí boli v súlade so 
zákonom. Zástupca ukončil rokovanie 5. zasadnutia MsZ a poďakoval sa prítomným za účasť. 
 
Čas ukončenia: 15,45 hod.  
Zapísala: Ing. Henrieta Tóthová 
 
Počet strán: 6 
 
 
_________________________         _________________________ 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský         PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
primátor mesta           prednostka MsÚ 
 
 
Za overovateľov zápisnice: 
 
 
 
___________________________        ______________________________  
 Ing. Vojtech Bodnár (poslanec)                         Zoltán Dobos (poslanec) 
 
 
 
 


