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Zápisnica 
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 16. decembra 2019 od 15,00 h. do 15,40 hod.  
v Sobášnej sieni Mestského úradu, Školská 2, v Moldave nad Bodvou. 

 
 
Prítomní poslanci 8. VO:  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, Ing. István Zachariaš, 
 
Ospravedlnení poslanci: Ing Vojtech Bodnár, 
 
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 14. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, ktoré sa konalo dňa 
16.12.2019 so začiatkom 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. Primátor po zahájení MsZ skonštatoval, že rokovania MsZ 
v Moldave nad Bodvou sa zúčastňuje 12 poslancov, pán poslanec Ing. Vojtech Bodnár sa 
ospravedlnil,  prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov. Rokovanie bolo uznášania schopné.  
 
Za overovateľov zápisnice primátor navrhol poslancov MsZ: 
Ing. Ján Csala, PaedDr. Jana Ločová. 
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 
 určenie overovateľov zápisnice 
 určenie zapisovateľa zápisnice 
 voľba návrhovej komisie 
2. Návrh na odvolanie riaditeľa Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou 
3. Návrh na schválenie poskytnutia dotácie mestu Prešov pri likvidácii následkov živelnej 

pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území podľa § 7 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov 

4. Rôzne  
5. Záver 

 
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. 
Primátor následne vyzval poslancov, aby predložili ďalšie návrhy na zmenu. 
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Pán poslanec Ing. Krušinský navrhol doplnenie programu Návrh na schválenie odmeny hlavnému 
kontrolórovi mesta ako bod č. 4 a ostatné prečíslovať. Pán primátor dal o zmene hlasovať.  
Prítomných: 12 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
Nehlasovali: 0 
Primátor skonštatoval, že zmena programu bola schválená. 
Neboli ďalšie návrhy na zmenu. 
Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť 
návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Istvána Zachariaša, Mgr. István Nagy. 
 
Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie. 
Prítomných: 12 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1  
Nehlasovali: 0 
Primátor skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov MsZ. 
 
Bod č. 2. Návrh na odvolanie riaditeľa Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou  
 
Vysvetlenie k návrhu na odvolanie riaditeľa Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou 
podal pán primátor. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Pán primátor otvoril diskusiu. Do 
diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
 

 berie na vedomie 
 

dňa 11. 12. 2019 doručené Oznámenie pána Rusnáka Michala, Pekinská 16, 040 13 Košice 
o vzdaní sa funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava nad 
Bodvou 
 

 na návrh primátora mesta odvoláva   
 
pána Michala Rusnáka, z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub 
Moldava nad Bodvou, IČO: 52395154 so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, ku dňu 
16. 12. 2019 
 
a zároveň 
 

 schvaľuje 
 
odo dňa 16. 12. 2019 poverenie Miriam Špegárovej, Mokrance, Agátová 331/55, zamestnankyne 
Mesta Moldava nad Bodvou dočasným vedením príspevkovej organizácie Mestský športový klub 
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Moldava nad Bodvou, IČO: 52395154 so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, do času 
vymenovania nového riaditeľa Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou, ktorý vzíde 
z výberového konania. 
 
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. 3 Návrh na schválenie poskytnutia dotácie mestu Prešov pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území podľa § 7 ods. 2 zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
Vysvetlenie  k návrhu na schválenie poskytnutia dotácie mestu Prešov pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území podľa § 7 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podal pán primátor. V úvode vyhlásil minútu ticha na uctenie pamiatky tragickej udalosti 
súvisiacu s výbuchom plynu v Prešove, ktorá sa stala dňa 6.12.2019. Dôvodová správa je súčasťou 
zápisnice. Mestská rada na svojom 14. rokovaní materiál prerokovala. Pán primátor otvoril 
diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu: 
 

 schvaľuje  
 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 
výške 5.000,- € (slovom: päťtisíc eur) mestu Prešov, so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 
00327646 za účelom poskytnutia finančnej pomoci pri likvidácii následkov výbuchu na 
Mukačevskej ulici v meste Prešov   
 
a zároveň 
 

 poveruje  
 
primátora mesta Moldava nad Bodvou vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s poskytnutím 
schválenej dotácie mestu Prešov.   
 
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. 4 Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta 
 
 
Vysvetlenie k návrhu na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta podal pán primátor. 
Dôvodová správa je súčasťou zápisnice.  
Mestská rada prerokovala návrh na schválenie odmeny a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
prerokovať a schváliť v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Mgr. PhDr. Rastislavovi Královi, PhD., hlavnému kontrolórovi mesta 
Moldava nad Bodvou, za kvalitné vykonávanie pracovných úloh v II. polroku 2019 odmenu vo 
výške  800,- €, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. 
Pán primátor otvoril diskusiu. Pán Krušinský ako navrhovateľ odmeny sa vyjadril, že hlavný 
kontrolór v predchádzajúcom volebnom období nebol odmenený za svoju prácu. Na hlavného 
kontrolóra bola kladená veľká zodpovednosť a jeho vyjadrenia sú prínosom pre poslancov.  
 
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu: 
 

 schvaľuje   
 
Mgr. PhDr. Rastislavovi Královi, PhD., hlavnému kontrolórovi mesta za kvalitné vykonávanie 
pracovných úloh v II. polroku 2019 odmenu vo výške 800,- €, ktorá bude vyplatená v najbližšom 
výplatnom termíne. 
 
 
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 Rôzne 
 
Pán primátor otvoril diskusiu v bode rôzne. Pán primátor dal na vedomie poslaneckému zboru, že 
sme dostali žiadosť od riaditeľky ZŠ ČSA, kde bude vypracované rozpočtové opatrenie v zmysle 
zásad. Škole sa podarilo ušetriť zdroje vo výške 2600€, ktoré budú použité na nákup tlačiarne. Sú 
to kapitálové výdavky. Ďalej ZŠ Severná na základe žiadosti a intervencii mesta v rámci 
dohadovacieho konania s Okresným úrad, odbor školstva pridelil ZŠ okolo 16 tis. eur., z toho 10 
tis na mzdy a 6 tis. na prevádzkové náklady. Táto škola už dlhodobo zápasí s finančnými 
problémami, na ktoré sa treba pozrieť a hľadať možnosti riešenia. Dohadovacie konanie je za tri 
roky už druhé, teda finančné zdroje sú buď nízke, alebo sú tam iné finančné problémy. Ako 
zriaďovateľ sme sa k tomu zatiaľ nevyjadrili, ale tento problém bude riešený v ďalšom roku. 
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Finančné prostriedky v dohadovacom konaní sú poskytnuté od štátu. Ak na budúci rok bude znova 
takýto postup pri kofinancovaní školy, je možné, že na to doplatia ďalšie dve základné školy 
v rámci prevádzkových nákladov a v rámci možných 10 %, na ktoré je potrebné, aby zriaďovateľ 
siahol v takýchto prípadoch. Pán Dobos zaželal Moldavčanom aj Budulovčanom požehnané 
Vianoce a šťastlivý nový rok (aj v maďarskom jazyku). Pán Cingeľ dostal podnet od občanov, 
ktorí podali žiadosť na zavedenie elektrickej prípojky a nedostali odpoveď. Majú stavebné 
povolenie, ale nevedia, kde to viazne. Pán primátor odpovedal, že to bolo prejednané v komisii, ale 
v rámci stavebného povolenia mesto nebolo vyzvané na vyjadrenie, či v rámci územného plánu to 
je možné. Predbežne to bolo v komisii prejednané, zápisnica je zverejnená. Je tam odborný náhľad 
do koľko metrov je prípojka a bola tam žiadosť na pokládku 300 m vedenia. Stavebný úrad má na 
to lehoty a rieši sa to v zmysle týchto lehôt. Pán primátor pozval poslancov na slávnostné 
zastupiteľstvo 19. decembra 2019 o 17,00 hod. vo veľkej sále MsKS, kde budú aj ocenení štyria 
občania poslancami a dvaja ocenení cenou primátora. Neboli ďalšie dotazy. Pán primátor ukončil 
tento bod.  
 
 
Bod č. 6 Záver 
Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí sú platné, 
vykonateľné a v súlade so zákonom. Primátor ukončil rokovanie 14. zasadnutia MsZ a poďakoval 
sa prítomným za účasť. 
 
Čas ukončenia: 15,40 hod.  
Vypracovala: Ing. Henrieta Tóthová 
 
Počet strán: 6 
 
_________________________         _________________________ 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský         PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
primátor mesta           prednostka MsÚ 
 
 
Za overovateľov zápisnice: 
 
 
 
___________________________        ______________________________  
Ing. Ján Csala poslanec)                               PaedDr. Jana Ločová (poslanec) 


