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Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov 

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

 nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a 
poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve 

 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov 

 opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 
8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie,  



 
 prijaté všeobecne záväzné nariadenia mesta. 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

Uznesenie č. 23/2018 zo dňa 20.12.2018 
Uznesenie č. 53/2019 zo dňa 23.02.2019 
Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 23.02.2019 
Uznesenie č. 56/2019 zo dňa 23.02.2019 
Uznesenie č. 62/2019 zo dňa 23.02.2019 
Uznesenie č. 76/2019 zo dňa 15.04.2019 
Uznesenie č. 87/2019 zo dňa 28.05.2019 
Uznesenie č. 87/2019 zo dňa 07.06.2019 
Uznesenie č. 99/2019 zo dňa 24.06.2019 
Uznesenie č. 100/2019 zo dňa 24.06.2019 
Uznesenie č. 101/2019 zo dňa 24.06.2019 
Uznesenie č. 122/2019 zo dňa 10.07.2019 
Uznesenie č. 139/2019 zo dňa 23.09.2019 
Uznesenie č. 140/2019 zo dňa 23.09.2019 
Uznesenie č. 158/2019 zo dňa 30.10.2019 
Uznesenie č. 204/2019 zo dňa 17.12.2019 

 
 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 
2019 navrhovaný na tvorbu rezervného fondu 
vo výške 440 015,54 Eur 

 
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 č. 8 

Návrh na schválenie záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 

 

Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov 
počas príslušného roku. Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle § 16 zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Na 
rokovanie mestského zastupiteľstva je predkladaný v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. Počas trvania pandémie sa upúšťa zo strany subjektov územnej samosprávy 
dodržiavať lehoty (pri poskytovaní údajov do rozpočtového informačného systému pre samosprávu 
RIS.SAM rozpočet; dodržať lehoty spojené s vypracovaním a schválením svojich záverečných účtov 
a overovaním účtovnej závierky; dodržiavať lehoty ustanovené zákonom počas trvania ozdravného 
režimu alebo nútenej správy). 
Hospodárenie mesta Moldava nad Bodvou bolo zabezpečené v súlade s platnou legislatívou, t. j. 
platnými zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta, internými smernicami a ďalšími 
predpismi. Mesto hospodárilo s vlastnými príjmami, finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu 
a iných príspevkov. Mesto zabezpečovalo z vlastných príjmov, okrem samosprávnych kompetencií, 
aj financovanie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľom poskytujúcim všeobecne 
prospešné služby a financovanie cirkevného školského zariadenia.  

Mesto hospodárilo v roku 2019 na základe schváleného rozpočtu na rok 2019, vrátane rozpočtov 
rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 12 488 971,53 Eur. 
Z dosiahnutých celkových príjmov rozpočtu boli realizované výdavky vo výške 11 180 955,58 Eur. 
Celkovo rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami je prebytok rozpočtu za 
rok 2019 vo výške 1 308 015,95 Eur.  

Po schválení Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 sa navrhuje tvorba 
rezervného fondu vo výške 440 015,54 Eur.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ..../2020 z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 08. 2020  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 s c h v a ľ u j e  

a) Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 440 015,54 

Eur 
 

 b e r i e   n a    v e d o m i e   

a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Moldava nad 
Bodvou za rok 2019 

b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Moldavy nad Bodvou 
k Záverečnému účtu mesta Moldavy nad Bodvou za rok 2019 

c) správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta Moldava nad Bodvou za rok 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


