
 

 

Správa primátora na 21. MZ  
 
Dôležité rokovania v období od 22. júna do 27. augusta júna 2020 
 
Dňa 23. júna som sa v Buzici zúčastnil položenia základného kameňa pre trhoviská v Moldave nad 
Bodvou a v Buzici v rámci cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. 
Poklopania základného kameňa trhovísk sa zúčastnili Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK, Ing. 
Julianna Orbán Maté, PhD. – riaditeľka EZUS Via Carpatia, starosta obce Buzica Ing. Jozef 
Mohňanský a ostatní pozvaní hostia. 
 
Dňa 24. júna som za zúčastnil mimoriadneho zasadnutia prezídia Únie miest Slovenska 
v Bratislave za prítomnosti ministra financií SR pána Eduarda Hegera. Témou spoločného 
rokovania bolo riešenie finančných dopadov koronakrízy na finančnú situáciu miest a predloženie 
predbežných návrhov na riešenie výpadku podielových daní pre samosprávy formou pôžičky. 
 
Dňa 25. júna som sa zúčastnil rokovania Výboru pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Košice 
okolia, na ktorom bola schválená Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo 
spolufinancovaných z regionálneho príspevku v zmysle aktualizácie ročných priorít na rok 2020.  
Toho istého dňa som sa zúčastnil pracovného stretnutia Mas Bodva a zasadnutia Združenia miest 
a obcí údolia Bodvy v Mokranciach.  
 
Dňa 14. júla som sa zúčastnil 3. zasadnutia prezídia Únie miest Slovenska v Bratislava. Hlavnou 
témou rokovania boli informácie o riešení dofinancovania samospráv na základe rokovaní 
s ministrom financií pánom Hegerom a štátnym tajomníkom pánom Jančíkom. Ďalej informovanie 
o COVID 19 – II. etapa, čo nás čaká a ako sa na to pripraviť . 
 
Dňa 16. júla som sa zúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Správa bytov Bodva 
s.r.o., na ktorom konateľka spoločnosti informovala o aktuálnych problémoch spoločnosti po 
rozdelení.  
 
Dňa 22. júla som sa zúčastnil zasadnutia riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre prípravu, revíziu a aktualizáciu Stratégie SR 
pre integráciu Rómov, tvorbu a implementáciu jej akčných plánov, monitorovanie a hodnotenie. 
Cieľom stretnutia bolo informovanie o procese prípravy a schvaľovania národnej stratégie pre 
inklúziu Rómov do roku 2020.  
 
Dňa 23.7.2020 som sa zúčastnil položenia základného kameňa trhovísk v rámci Cezhraničného 
akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát v meste Gagyvendégi. Poklopanie 
základného kameňa trhovísk sa uskutočnilo za účasti Bánné Dr. Gál Boglárka – predsedkyňa  
Borsod-Abaúj-Zemplén župy, Ing. Julianny Obrbán Máté, PhD. – riaditeľky EZUS Via Capatia 
a partnerov projektu, ktorými sú obce Gagyvendégi, Hidasnémeti a Encs. 
 
Dňa 11. augusta som prijal p. Jurákovú z Úradu splnomocnenkyne pre rómske komunity. ... 
 
Dňa 17. augusta som sa zúčastnil stretnutia s ministerkou Veronikou Remišovou a štátnym 
tajomníkom Vladimírom Ledeckým v Trenčíne. Cieľom pracovného stretnutia bola prezentácia 
metodiky pre prípravu Integrovaných územných stratégií a investícií v novom PO 2021 – 2027 
a výmena informácií o ďalšom postupe.  
 



 

 

Dňa 18. augusta som sa zúčastnil rokovania Výboru pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu 
Košice okolia na Okresnom úrade v Košiciach. Programom rokovania bolo schválenie návrhu 
Dodatku č. 1 Akčného plánu rozvoja okresu Košice – okolie. 
 
Dňa 26. augusta som sa zúčastnil 4. zasadnutia Prezídia Únie miest Slovenska, ktoré sa konalo 
v Košiciach. Hlavnou témou rokovania boli informácie o stave riešenia problémov v odpadovom 
hospodárstve, riešenie hluku v mestách, informácie o prípravy novely Zákona o obecnej polícii 
a zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní.  
 
Na úseku kancelárie primátora: 
 
V období od 22. júna 2020 do 27. augusta 2020 som prerokoval záležitosti mesta s organizáciami 
a obyvateľmi mesta Moldava nad Bodvou v celkovom počte: 44 krát. V tomto období som 2x 
zvolal Mestskú radu a 1 x Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení. 
 
 
Práca mestského úradu 
 
Práca mestského úradu sa orientovala hlavne na splnenie opatrení nariadených Hlavným 
hygienikom SR. Pozornosť sa venovala príprave projektov a podaní žiadostí o NFP (od júna 2020 
podané 4 žiadosti). Zároveň sa realizoval projekt Trhoviska, pripravovali sa podklady k podpísaniu 
zmluvy o NFP – Prestupné bývanie a Modrotlač.  
Práca investičného oddelenia sa zameriavala na prípravu projektov a dokumentácie k realizovaným 
investičným zámerom mesta – rekonštrukciu vybraných komunikácií, ktoré sú predložené 
mestskému zastupiteľstvu, príprava žiadostí k stavebnému povoleniu a pod.  
Správa budov sa zameriavala na rekonštrukciu kultúrneho domu – v súčasnosti rekonštruovaná 
elektroinštalácia (v hodnote 5 000,00 Eur). Upravené je schodisko – nová omietka, upravená je 
časť pódia, zrekonštruované je kúrenie a pracuje sa na omietkach v sále kultúrneho domu. Celková 
investícia do 27.8.2020 je v sume do 10 000 Eur. V súčasnej dobe sa pripravujú podklady pre 
verejné obstarávanie na rekonštrukciu parkiet, stropu, klimatizáciu. Bola oslovená firma 
zaoberajúca sa ozvučením a osvetlením kultúrnych domov na predloženie predbežnej ponuky na 
ozvučenie sály.  
V meste sa uskutočnilo 3x kosenie verejných priestranstiev, v súčasnosti boli pokosené školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou. Obnovovalo sa 
vodorovné dopravné značenie v meste.  
Ekonomické oddelenie pripravilo žiadosti o príspevok, ktoré boli poskytnuté v súvislosti 
s COVID-9 – žiadosť o nájomné, príspevok na platy pre zamestnancov materských škôl, žiadosť 
o refundáciu výdajov týkajúcich sa prijatých protiepidemických opatrení. Zároveň bol ukončený 
audit a pripravovali sa podklady k záverečnému účtu a čerpaniu rozpočtu za 1. polrok 2020. 
Na mestskom úrade prebiehala kontrola NKÚ zameraná na dodržiavanie antibyrokratického 
zákona. Protokol bude predložený na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 


