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Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
 
nevyžaduje sa 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
  
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní 
vystúpi. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou dňa 22. 06. 2020 

 
Mgr. Norbert Pecze 

1) Interpeloval, aby z úrovne mesta bola riešená ulica Československej armády pri poliklinike, 
kde sú garáže, nakoľko niektorí majitelia sa nevedeli dostať do svojich garáží lebo v strede 
prístupovej cesty po daždi vznikli obrovské mláky. Odporučil nájsť také riešenie, aby 
majitelia a obyvatelia mesta mali bezproblémový prístup k nim.  

Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, Ing. Eva Tóthová, odbor investičných činností 
 
Primátor mesta vysvetlil, že s riešením je potrebné počkať nakoľko sa bude robiť nová cesta asi 
v 300 metrový úsek, na to by sa napojil aj garážový priestor. 
 

2) Dňa 13. júna 2020 Tamás Kovács, obyvateľ mesta Moldava nad Bodvou zverejnil na 
sociálnej sieti večer o 23:17 hod. fotografiu  o tom, ako ho cestou domov z Budulova do 
Moldavy nad Bodvou čakala v strede cesty betónová blokáda.  
Prekážku na ceste odstránil a zdôraznil, že tento jav sa vyskytol už viackrát. 
Odporučil komisii pre ochranu verejného poriadku sa zaoberať s touto problematikou, resp. 
umiestniť kamery na daný úsek, kým sa nestane nehoda. 

Riešenie: Mestská polícia v Moldave nad Bodvou 
Problém vykladania kameňov, alebo rôzneho odpadu na Budulovskej ceste je už riešený dlhšiu 
dobu, počas ktorej boli a sú prijímané rôzne opatrenia. Okrem toho, že na mieste častejšie 
hliadkujú policajti MsP, na úsek sú v dennej dobe, formou pevného stanovišťa  stavané aj hliadky 
Miestnej občianskej poriadkovej služby a v štádiu riešenia je aj umiestnenie kamier na uvedený 
úsek, aby sa takto podarilo zistiť páchateľov uvedených skutkov a začať voči konkrétnej osobe, 
alebo osobám trestné stíhanie.  
 

3) Navrhol umiestniť na verejných detských ihriskách informačné tabule o zákaze používania 
alkoholických nápojov a taktiež vyzdvihnúť zákaz fajčenia. Dôvodom jeho návrhu je veľké 
množstvo ohorkov od cigariet okolo pieskovísk a ihrísk zahodených aj mamičkami, ktoré 
strážia svoje detí. 

Riešenie: Ľudovít Harsányi, Odbor správy zelene 
Pôvodne osadené informačné tabule boli ukradnuté krátko po ich osadení. Z úrovne mesta sú 
opakovane objednané informačné tabule o zákaze používania alkoholických nápojov a zákaze 
fajčenia, osadené budú po ich dodaní.  
 

4) V mesiaci október 2019 mesto Moldava nad Bodvou získalo 100 000,- eur na výstavbu 300 
metrovej atletickej dráhy od Slovenského atletického zväzu. Ešte v mesiaci február 2019 tu 
boli geodeti zo SAZ vymerať dráhu, či sa zmestí do areálu Základnej školy ČSA. Všetky 
podklady boli doručené mestu, aby bolo možné vypracovať projekt. Podklady sú dané na 
vypracovanie projektu, ale projekt ešte nie je hotový. Požiadal, aby z úrovne mesta bol 
realizovaný krok vpred. 

Riešenie: 
Návrh ohľadne atletickej dráhy a jej umiestnenia prešiel rokovaniami jednotlivých komisii, ale 
z ich rokovaní nevzišli jednoznačné stanoviská o tom, kde by atletická dráha mala byť umiestnená. 
Problémom je viacero faktorov. Jednak ide o nedostatočné finančné krytie výstavby atletickej 
dráhy, je potrebné minimálne dvakrát väčšiu finančnú čiastku, na jej financovanie mesto potrebuje 
dopredu vlastné finančné zdroje, refundácia je až následne a udržateľnosť investičnej aktivity je 20 
rokov. 



 

 

Návrh Zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským atletickým zväzom o realizácii 
národného športového projektu – atletickej dráhy bol už dva krát predmetom rokovania mestskej 
rady, ktorá na ostatnom 23. zasadnutí odporučila jednať ešte o jej umiestnení s cirkevnou školou   
za podmienky prenájmu areálu cirkevnej školy mestu najmenej na dobu 20-tich rokov za jedno  
euro za presne špecifikovaných podmienok. Nadväznosti na tento proces sa plánuje zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.  
   
Zoltán Dobos: 

1) Predniesol na mesto Moldava nad Bodvou prosbu obyvateľov z ulice Dukelských hrdinov, 
či by nebolo možné vysypať štrkom plochu na parkovanie, ktorá je určená pre majiteľov 
bytov na ulici Dukelských hrdinov č. 8-9-10-11. 
Povrch plochy na parkovanie sa nachádza v dezolátnom stave a je plný obrovských 
hlbokých dier. Keď prší, diery sa  naplnia vodou, vytvárajú sa kaluže, nakoľko voda nevie 
odtiecť do kanalizácie. Je zrejme, že momentálna finančná situácia mesta z dôvodu 
koronakrízy je obmedzená, ale pre obyvateľov ulice Dukelských hrdinov by nateraz stačilo 
aj dočasné riešenie, napr. spomínané vyplnenie dier. V mene obyvateľov vopred vyjadril 
poďakovanie za ochotu pri riešení skvalitnenia parkovacej plochy pri našich bytovkách - 
doložené fotografie. 

Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, odbor investičných činností 
Odbor investičných činností navrhne najvhodnejšie riešenie a vyhotoví rozpočet nákladov 
potrebných na úpravu spevnených plôch. 
 

2) Dal do pozornosti vyvrátenie oplotenia cintorína vľavo od hlavnej brány spredu cintorína. 
Zistil to dnes ráno (22. 06. 2020). 

Riešenie: pani Biľová, odbor správy cintorína, mestskej zelene a domu smútku v spolupráci  
                 so správcom cintorína a vecne príslušnými odbormi mestského úradu. 
Po obhliadke oplotenia cintorína z úrovne mesta zodpovedným zamestnancom bolo zistené  
posunutie  betónového oplotenia. Betónový rohový  stĺp je naklonený  už od základu, nemá 
žiadne rozpery a tým došlo k posunutiu betónových plotových dielcov. Z úrovne mesta bude  
oslovená za účelom opravy predmetného oplotenia  firma, ktorá sa takými prácami zaoberá. 
 
PaedDr. Jana Ločová: 

1) Cesta na ul. Severná, za bytovkou č. 5 – 8 je vo veľmi zlom stave, upozornili ju obyvatelia, 
že je na nej veľa výtlkov, problém je prejsť pre veľkú vodu, ktorá neodteká do kanála.  

            Návrh na opravu cesty. 
Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, odbor investičných činností 
Odbor investičných činností navrhne najvhodnejšie riešenie a vyhotoví rozpočet nákladov 
potrebných na úpravu cesty a na prečistenie dažďových cestných vpustí a dažďovej kanalizácie. 
 

2) K problematike basketbalového ihriska na ul. Severná, ktoré bolo obnovené, čo ju teší, ale  
v neskorých večerných hodinách, často po 22 hod. je počuť veľký hluk, konkrétne včera 
večer – 21. 06. 2020 na ihrisku sa hral ešte basketbal. 
Poprosila primátora mesta, aby požiadal MsP o častejšie monitorovanie uvedeného 
priestoru po 22. hodine. Občania sa jej sťažovali, že sú rušení a nevedia sa vyspať. 

Riešenie: Mestská polícia v Moldave nad Bodvou 
Problém s rušením nočného kľudu, ktorý súvisí s aktivitou osôb na basketbalovom  ihrisku na ul. 
Severnej v nočnej dobe je známy, preto MsP venuje tejto problematike pozornosť a to hlavne vo 
večerných a nočných hodinách, kedy hliadky  monitorujú úsek, ako aj priestor medzi garážami, ale 
problematika v iných častiach mesta nám nedovoľuje venovať sa len tejto lokalite. Na uvedenom 
mieste bude umiestnená bezpečnostná kamera, ktorá bude monitorovať úsek a taktiež je plánované 



 

 

oplotenie basketbalového ihriska, pričom toto sa bude v nočnej dobe uzamykať, aby sa tak 
zamedzilo rušeniu občanov v okolitých blokoch. 
 

3) K Parku agility (park pre psičkárov). Podľa informácií od občanov sa dotazovala, prečo je 
tento park zatvorený pre verejnosť. Oslovila ju skupina ľudí, ktorí majú záujem jedenkrát 
týždenne realizovať výcvik psov a má informácie, že prenajímateľ ho chce spoplatniť. 
Signalizovaná suma sa majiteľom psov zdá privysoká, boli sklamaní. Bola predstava, že 
keď majitelia chodia venčiť psov, park bol otvorený. 

Riešenie: p. Podracký, riaditeľ MŠK  
Mesto v záujme spokojnosti obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou prostredníctvom aktivít 
Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou  realizovalo pre zlepšenie Parku agility 
nasledovné aktivity:  
‐ areál bol viac krát vystriekaný prostriedkom Rondap proti bodliakom respektíve pleve,  
‐ areál bol pokosený správou mestskej zelene, 
‐ podklad bude upravený aj výsevom trávy, 
‐ park bude verejne dostupný pre všetkých psičkárov, 
‐ otvorenie / zatvorenie bude zabezpečené denne správou mestskej zelene, 
‐ osadenie informačnej tabule ohľadne otváracích hodín a prevádzkového poriadku. 
 
Ing. Vojtech Bodnár 

1) Informoval, že na ulici smerom k bytovkám je neprehľadná križovatka. Navrhol osadiť 
zrkadlo, nakoľko správa nie je vidieť prichádzajúce vozidlá – doložená fotografická 
snímka. Majiteľ domu je ochotný aj spolufinancovať. 

Riešenie: Ing. Eva Tóthová, odbor investičných činností 
Osadenie dopravného zrkadla bude riešené  podaním žiadosti na Dopravný inšpektorát. Po jej 
odsúhlasení mesto pristúpi k osadeniu zrkadla. 
 
Mgr. István Nagy 

1) Interpeloval kvalitu obnovy ulice Novej v Moldave nad Bodvou. 
Mesto v minulom roku 2019 vynaložilo značné finančné prostriedky na jej obnovu. 
Upriamil pozornosť na to, že po necelom roku asfalt je už poškodený na troch miestach, 
zatiaľ sú malé, po jej obnovení ostal iba jeden smetný kôš v celej dĺžke ulice – doložená 
fotografická snímka.  
Navrhol, aby mesto odkontrolovalo kvalitu asfaltu, odvedenej práce a zároveň apeloval na 
umiestnenie nových odpadkových košov na smetie pri chodníku.  

Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, odbor investičných činností,  
                Ing. Monika Al Aliová, odbor výstavby, plánovania a projektovania 
                Pán Harsány, vedúci odboru správy zelene 
Odbor investičných činností vyzve zhotoviteľa v rámci reklamačného konania na odstránenie chýb 
diela. Smetné koše na stĺpikoch boli pozdĺž Novej ulice pri BD Nová 22 – 34 osadené 
zamestnancami  Správy zelene.  
 

Požiadavky poslancov prednesené v bode Rôzne 
 
Ing. Ján Csala: 
Dotazoval sa ohľadne parkoviska, ktoré sa onedlho odovzdáva do užívania, či bude spoplatnené. 
 
 
 



 

 

Ing. István Zachariaš: 
Konštatoval, že otázku parkovania je potrebné riešiť v celom meste. Navrhol spoplatnenie 
parkovísk v meste riešiť nielen v komisii pre ochranu verejného poriadku, ale aj v komisii 
finančnej, správy majetku a obchodu a komisii investičných činností a výstavby. 
 
Primátor mesta informoval, že uvedená otázka bude predmetom posúdenia v poradných orgánoch 
– komisiách, hľadá sa systém na spoplatnenie parkovísk vrátane prípravy zmeny VZN mesta. 
 
Ladislav Zupko: 

1. Ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu požiadal poslancov o doručenie 
doplňujúcich podkladov k odovzdaným Oznámeniam funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov v termíne do konca mesiaca jún 2020. 

2. Informoval poslancov o vybavení Uznesenia MsZ č. 197/2019. 
3. Tabuľa partnerských miest mesta Moldava nad Bodvou – požiadal o jej obnovu. 

Riešenie: PhDr. Jana Kovácsová, mediálny odbor 
                Mgr. Adriana Szilágyiová, riaditeľka MsKS Moldava nad Bodvou 
Problematika tabule partnerských miest bola predmetom rokovania aj komisie kultúry, cestovného 
ruchu a cirkevných náležitostí dňa 8. 06. 2020. Ohľadom starej tabule nastala  jednohlasná zhoda 
v tom, že je potrebné ju odstrániť a na predmetné miesto ju už ani neosadzovať. 
Na komisii odzneli v riešení danej problematiky dva návrhy.  
Prvý o individuálnom osadení tabúľ o partnerstve na miesta, ktoré nás históriou alebo spoločným 
projektom spájajú s partnerským mestom (napr. na nové Trhovisko mesto Encs, na podstavec 
sochy Máteho Szepsi Laczkóa mesto Tarcal, na drevenú bránu v parku  mesto Szekelykeresztúr ...). 
Druhý návrh bol, by sa umiestnili  šípky s názvom partnerského mesta a vzdialenosťou od mesta 
Moldava nad Bodvou  v umelecky stvárnenom kovovom diele do  centra mestského parku.  
Návrhy sa rozpracujú, urobí sa predbežná kalkulácia a následne sa  návrh  predloží na schválenie 
vrátane zdroja financovania aj s možnosťou preverenia podania projektu. 
 

4. Požiadal o opravu strechy Synagógy. 
Riešenie: Ing. Mgr. Agnesa Nagyová, vedúca odboru správy budov a nehnuteľností 
V prípade Synagógy nie je potrebná len oprava  jej strechy, po jej odkrytí sa predpokladá potreba 
ďalšej rekonštrukcie, hlavne rozpadnutého stropu. Preto  mesto uvažuje na rekonštrukciu čerpať 
projektové finančné prostriedky. Čaká na vhodnú projektovú výzvu. 
Terajšie odstránenie havarijného stavu predpokladá finančnú náročnosť cca 4 500,- Eur. 
 

5. Dopytoval sa ohľadne Fontány (pri Penzión Bodva, s. r. o.). 
 
Primátor mesta informoval, že dá pokyn na zistenie stavu Synagógy. Ohľadne fontány konštatoval, 
že jej sfunkčnenie závisí aj od rozhodnutia Krízového štábu mesta, dal do pozornosti, že budú 
potrebné  prísne bezpečnostné a hygienické predpisy, taktiež konštatoval, že predmetná fontána sa 
stáva verejným kúpaliskom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 berie na vedomie 
 
Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou dňa 22. 06. 2020. 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 


