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Legislatívne východiská: 
 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 

 
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. 

 

 
 

 
 



 

 

Dôvodová správa k bodu č. 3 
                        Ku kontrole plnenia uznesení MZ v Moldave nad Bodvou 
 
Predkladaný materiál obsahuje informácie o realizácii uznesení z 20. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva.   
20. zasadnutie zastupiteľstva zo dňa 22. 06. 2020 – prijatých 21 uznesení (č. 257 – 277). 
Z hľadiska štruktúry uznesení: 
- 6 uzneseniami mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 
- č. 258/2020 Odpovede na interpelácie prednesené na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  
                       v Moldave nad Bodvou 
- č. 259/2020 Kontrola plnenia uznesení  
- č. 260/2020 Správa primátora mesta a Mestského úradu Moldava nad Bodvou 
- č. 261/2020 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 3/2020 
- č. 262/2020 Správu o plnení úloh  Mestskej polície v Moldave nad Bodvou, stav na úseku  
                       verejného poriadku, priestupkov a kriminality za mesiac máj 2020 
- č. 263/2020  Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2020 
15 uzneseniami mestské zastupiteľstvo schválilo prerokúvané materiály, z uvedeného počtu   
je  splnených 9 uznesení: 
- č. 257/2020 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu 
- č. 264/2020 Návrh na 7. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020 rozpočtovým  
                      opatrením č. 7 
(Realizované rozpisom schválených prostriedkov) 
- č. 265/2020 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou  
                       za rok 2020 
(Realizované podľa schváleného uznesenia) 
- č. 266/2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 61 o podmienkach podnikania, určení predajného 
                       a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach  a evidencii samostatne 
                       hospodáriacich roľníkov 
(Dodatok zverejnený dňa 23. 06. 2020, účinný odo dňa 8. 07. 2020). 
- č. 267/2020 Dodatok č. 1 k VZN mesta Moldava nad Bodvou číslo: 62 o bližších podmienkach  
                       registračnej povinnosti PO a FO oprávnených na podnikanie a oznamovacej  
                       povinnosti daňovníkov a poplatníkov na území mesta Moldava nad Bodvou 
(Dodatok zverejnený dňa 23. 06. 2020, účinný odo dňa 8. 07. 2020). 
- č. 268/2020 Dodatok č. 1 k VZN mesta Moldava nad Bodvou číslo: 96 o poskytovaní  
                      nenávratných finančných príspevkov obyvateľom Mesta Moldava nad Bodvou v čase  
                      hmotnej núdze, v čase náhlej núdze a iných nenávratných finančných príspevkov 
                      z rozpočtu mesta 
(Dodatok zverejnený dňa 23. 06. 2020, účinný odo dňa 8. 07. 2020). 
- č. 275/2020 Návrh na zmenu rozsahu predmetu nájmu a zníženie nájomného voči Penziónu  
                      Bodva s. r. o. 
(Realizované dodatkom ku zmluve  s účinnosťou odo dňa 25. 06. 2020). 
- č. 276/2020 Návrh na schválenie vstupu mesta Moldava nad Bodvou do Klubu akcionárov 
                      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. z. 
(Z úrovne mesta realizované všetky potrebné administratívne úkony). 
- č. 277/2020 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
                      pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech K 3, 
                      s. r. o., Hviezdoslavova  38, Moldava nad Bodvou pre umiestnenie preložiek 
                      sietí z dôvodu prestavby predajne potravín na Námestí Budovateľov 
(Riešené nájomnou zmluvou na jeden rok). 



 

 

V realizácii ostáva 6 uznesení – ide o projektové žiadostí: 
- č. 269/2020 Návrh na predloženie žiadosti o NFP Podpora koordinačných a implementačných   
                       kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy 
(Schválené predloženie žiadosti o NFP v tomto projekte realizované odoslaním do stanoveného 
termínu 31. 07. 2020 – predložené po zasadnutí mestského zastupiteľstva. Celková výška 
oprávnených výdavkov projektu je 500 000,00 €. Žiadaná výška NFP je 410 760,00 €, 
spolufinancovanie mesta vo výške 5 % - 20 538,00- €). 
 
- č. 270/2020 Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranú na                
výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s 
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 
(Žiadosť o poskytnutie NFP bola odoslaná žiadateľom 26. 06. 2020. Celková výška oprávnených 
výdavkov projektu 601 800,00 €. Žiadaná výška NFP je 571 710,00 €). 
 
- č. 271/2020 Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
                      rozvoja 
(Žiadosť o poskytnutie NFP s názvom: Podpora regionálneho rozvoja v úrovni miestnej 
samosprávy okresu Košice-okolie je v stave rozpracovaná. Predpokladaná celková výška 
oprávnených výdavkov projektu 54522,91€. Žiadaná výška NFP 49 070,62  €). 
 
- č. 272/2020 Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku                
zameranú na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 
(Žiadosť o poskytnutie NFP bola odoslaná žiadateľom 30. 06. 2020.  Celková výška oprávnených 
výdavkov projektu 49 283,50 €. Žiadaná výška NFP je 48 819,32 €, spolufinancovanie 2 464,18 €). 
 
- č. 273/2020 Zámer na predloženie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  
                      príspevku – „Moderné technológie“ 
(Žiadosť o poskytnutie NFP s názvom: Moderné technológie  je v štádiu prípravy). 
 
- č. 274/2020 Zámer na predloženie žiadosti o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia 
                       v urbanizovanej krajine 
(Žiadosť o poskytnutie NFP s názvom: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine je v štádiu 
prípravy).  
 
Z celkového počtu prijatých uznesení 277 ostáva v realizácii 25 uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí a 6 uznesení aktuálnych z 20. zasadnutia. 
Uznesenie č. 157/2019 - Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2020 podľa zákona  
                                        č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení  
                                        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
vypustené zo sledovania, nakoľko žiadosť o dotáciu nebola podporená. 
 
Uznesenia v realizácii z predchádzajúcich zasadnutí: 
- č. 45/2019 Program odpadového hospodárstva mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020 
(Stav v jeho realizácii - v roku 2019 mesto Moldava nad Bodvou nakúpilo 200 ks  domácich 
kompostovísk, v roku 2020 115 ks  s cieľom obmedzenia skládkovania BRKO.  Úroveň 
vytriedenia komunálnych odpadov v meste v roku 2019 - 38,29 % oproti roku 2018 - 26,04 %. 
Vybudované nové podzemné stanovištia, spolu na KO - 11 ks/5 m3, 5 ks/5 m3 na plasty (kovy, 
tetrapack), 5 ks/5 m3 na papier, 5 ks/3 m3 na sklo).  
- č. 53/2019 Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova fasád objektu ZUŠ Moldava nad    
                    Bodvou I. etapa 



 

 

(Zastavené VO II. etapa do vyriešenia reklamácie nekvalitného prevedenia prác). 
- č. 56/2019 Rekonštrukcia objektu s vytvorením 18 b. j.  na ul. Hviezdoslavova 
(Prebieha realizácia stavby, predpokladaný termín ukončenia 6/2021). 
- č. 82/2019 Návrh na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú 
                    cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, RFÚ, Hlavná 47, 
                    Moldava nad Bodvou 
(Zapracované do zmeny rozpočtu 2019, pripravená projektová dokumentácia, rokovania ). 
- č. 126/2019 Zámer zapojenia sa do projektu Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
                      marginalizovaných rómskych komunít 
(Žiadosť o NFP zaslaná 16. 09. 2019. O žiadosti o NFP doposiaľ nebolo rozhodnuté).   
- č. 129/2019 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Dobudovanie technickej  
                       infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou   
(Žiadosť o nenávratný finančný príspevok odoslaná 16. 09. 2019. O žiadosti o NFP doposiaľ 
nebolo rozhodnuté). 
- č. 130/2019 Zámer na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a výstavbu  
                       atletických štadiónov 
(Žiadosť o dotáciu nebola podaná. Rieši sa umiestnenie atletickej dráhy). 
- č.131/2019 Oprava textu Uznesenia č. 127/2019 Bod č. 3 Rozšírenie prepravnej kapacity  
                      prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou - Nákup autobusu za 
                      účelom podpory mobility žiakov 
(Na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku  č. 514/2019 uskutočnené VO, kontrola 
VO riadiacim orgánom. Pre odmietnutie plnenia predmetu ZoD táto bola zrušená. V súčasnosti sa 
rieši opakované VO na základe konzultácií s poskytovateľom podpory). 
- č. 142/2019 Návrh na schválenie zámeru odpredaja akcii Prvej Komunálnej Finančnej a. s. 
(Materiál predmetom 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva).    
- č. 170/2019 Návrh zámeru výstavby multifunkčnej športovej haly 
(Právoplatné územné konanie,  príprava stavebného konania -10/2020, priebeh VO - 01/2021, 
začiatok realizácie - 02/2021, koniec realizácie - 08/2021). 
- č. 195/2019 Zámer spracovania Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu mesta Moldava 
                      nad Bodvou 
(Návrh zmien a doplnkov č. 7 ÚPN SÚ Moldava n/ B bol vypracovaný a odovzdaný mestu na 
verejné prerokovanie v zmysle § 22 stavebného zákona. Príprava verejného prerokovania, 
pokračovanie v ďalších fázach, ktoré sú potrebné k spracovaniu a následne schváleniu Zmien 
a doplnkov č. 7). 
- č. 196/2019 Zámer zapojenia sa do programu spolupráce Interreg  V-A Slovenská republika 
                      – Maďarsko  do Fondu malých projektov 
(Dňa 23. 07. 2020 boli mestu Moldava  nad Bodvou doručené dve  rozhodnutia k žiadosti 
o finančný príspevok z Fondu Malých projektov s nasledovným vyjadrením:  
Projekt MODROTLAČ - žiadosť bola schválená a mesto  získalo na jeho realizáciu  41 160,61 €. 
Projekt VLASTNORUČNE - žiadosť nebola schválená z dôvodu vyčerpania alokácie určenej pre 
túto prioritnú os. V prípade pozitívneho stanoviska Monitorovacieho výboru môže byť projekt 
zaradený do zoznamu rezervných projektov.  
Dva recipročné projekty mesta Encs, kde je mesto Moldava nad Bodvou partnerom 
projektu, neboli kvôli administratívnym nedostatkom zaradené do tohto kola hodnotenia, ale 
posunuli sa až do posledného kola, kde v súčasnosti prebieha kvalitatívne hodnotenie).  
- č. 197/2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
                      - návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu  
                      záujmu verejných funkcionárov 
(Na 20. MsZ podaná informácia v bode Rôzne o stanovisku komisie na zastavenie konania voči 
obidvom bývalým poslancom, na 21. MsZ  pripravený materiál). 



 

 

- č. 200/2019 Návrh na schválenie zámeru dlhodobého prenájmu, resp. predaja (VOP, KVIST) 
(Neúspešné 1. kolo VOS). 
- č. 213/2020 Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 89  
                      O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
(Zo schválených dotácií 26 subjektom, doteraz bolo podpísaných 15 zmlúv). 
- č. 215/2020 Návrh na schválenie Vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na   
                      zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou 
(Verejné obstarávanie bolo zrušené, v súčasnosti sa pripravujú podklady pre vyhlásenie verejného 
obstarávania). 
- č. 224/2020 Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti –  
                      pozemkov do vlastníctva SVP pre vybudovanie verejnoprospešnej protipovodňovej  
                      stavby – Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta 
(ZoBZ zaslaná na podpis). 
- č. 227/2020 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
                      nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste 
                      Moldava nad Bodvou 
(Neúspešná OVS, príprava 2. kola VOS cca v mesiaci september 2020 s hodnotou 1 mil. eur). 
- č. 230/2020 Návrh na schválenie zámeru vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy 
                      v meste Moldava nad Bodvou 
(Zapracované v rozpočte mesta). 
- č. 246/2020 Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti- 
                      pozemkov do vlastníctva SVP pre vybudovanie verejnoprospešnej protipovodňovej 
                      stavby-Moldava nad Bodvou -ochrana intravilánu mesta 
((ZoBZ zaslaná na podpis). 
- č. 247/2020 Návrh na schválenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti- 
                      pozemkov do vlastníctva SVP pre vybudovanie verejnoprospešnej protipovodňovej 
                      stavby-Moldava nad Bodvou -ochrana intravilánu mesta      
(ZoBZ zaslaná na podpis). 
- č. 248/2020 Návrh na schválenie Zmluvy o výkone správy majetku mesta Moldava nad Bodvo 
                       u  a VVS a. s. Košice v prevádzkovaní ČOV v časti Budulov   
(Zmluva o výkone správy zaslaná na podpis). 
- č. 251/2020 Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov 
                      mestskej rady, členov komisií MsZ a odmeňovanie za občianske obrady a slávnosti  
                      Mesta Moldava nad Bodvou  
(na 21. MsZ pripravované Zásady vydávania, redigovania a distribúcie novín MoldavaVarietas).    
- č. 255/2020 Návrh na schválenie zámeru majetkovo vysporiadať formou zámeny nehnuteľnosti  
                       vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve  
                       obchodnej spoločnosti GOLDDEST s.r.o. a p. Štefana Görcsösa   
(Realizované rokovanie mesta a pána  Görcsösa). 
- č. 256/2020 Návrh na schválenie zámeru majetkovo vysporiadať formou odkúpenia/zámeny  
                       nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Tomáša Tomka a spol.  
(Oslovený Slovenský pozemkový fond, ktorý oznámil, že zámenu pozemkov v podielovom 
spoluvlastníctve neznámeho vlastníka nerealizuje. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu je možné 
v prípade, ak mesto bude spoluvlastníkom na predmetnom liste vlastníctve k predmetnej parcele). 
                                                   

 
 
 
 



 

 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 berie na vedomie 
 
Správu mestského úradu o kontrole plnenia uznesení z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou a informáciu o uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí v stave 
realizácie. 
 

 súhlasí 
 
s vypustením zo sledovania Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou  
č. 157/2019 Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2020 podľa zákona č. 587/2004 
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov z dôvodu neschválenia žiadosti.  
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


