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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,  

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

Uznesenie č. 191/2019 zo dňa 11.12.2019 
Uznesenie č. 214/2020 zo dňa 31.01.2020 
Uznesenie č. 241/2020 zo dňa 20.05.2020 
Uznesenie č. 242/2020 zo dňa 20.05.2020 
Uznesenie č. 254/2020 zo dňa 20.05.2020 
Uznesenie č. 263/2020 zo dňa 23.06.2020 
Uznesenie č. 264/2020 zo dňa 23.06.2020 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

Zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného rozpočtu  
o 14 175 Eur 
Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu 
o 60 779 Eur 
Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácií 
o 15 000 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. 10 

Návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým 
opatrením č. 8/2020 

 

Mesto Moldava nad Bodvou pristupuje k 8. zmene rozpočtu mesta na rok 2020, ktorá sa predkladá 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. 

Medzi významné navrhované zmeny patrí: 
- navýšenie daní z príjmov fyzických osôb o 68 043 Eur na základe zverejnenej strednodobej 

prognózy Ministerstva financií SR, 
- zníženie príjmov za školné pri MŠ bez právnej subjektivity o celkovo 10 900 Eur, 
- zvýšenie príjmov z Environmentálneho fondu o 8 231 Eur–príspevok na uloženie odpadov, 
- zníženie kapitálových príjmov o 24 288 Eur (Zámenná zmluvu s MO Csemadok splatná 

v roku 2020), 
- navýšenie príjmov z projektov ZŠ (zriadenie novej učebne pre ZŠ Severná, moderné IKT 

učebne pre ZŠsVJM a zriadenie novej biologicko chemickej učebne v ZŠ ČSA) o 129 309 
Eur, pričom v kapitálových výdavkov je zohľadnený celkový výdavok s kofinancovaním 
projektov v sume 137 800 Eur, 

- navýšenie príjmov z fondu opráv, prevádzky a údržby o 15 000 Eur, pričom tieto výdavky sú 
zapracované do kapitálových výdavkov za účelom obstarania nových dorozumievacích 
zariadení na ul. Nová 3, ul. Nová 22,24 a na ul. Novej 26,28,30,  

- navýšenie výdavkov na všeobecný materiál o 10 000 Eur (výdavky navýšené z dôvodu 
nepretržitých opatrení na prevenciu pred šírením vírusu COVID-19), 

- navýšenie výdavkov o 7 000 Eur – na vypracovanie návrhu realizácie kybernetickej 
bezpečnosti v súlade s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 95/2019 Z. z., 

- navýšenie výdavkov o 6 000 Eur na riešenie problémov s holubmi, nakoľko mesto chce 
predísť pred rizikom chorôb, špiny a zápachu, 

- navýšenie výdavkov o 10 000 Eur na opravu rampy pri Inkubátorovom dome, 
- navýšenie výdavkov o 4 500 Eur na dotáciu v zmysle VZN na športovú činnosť (omylom 2x 

vykonané rozpočtové opatrenie), 
- navýšenie výdavkov v oblasti predprimárneho vzdelávania o 8 000 Eur (výdavky MŠ 

navýšené z dôvodu nepretržitých opatrení na prevenciu pred šírením vírusu COVID-19), 
- navýšenie kapitálových výdavkov o 6 000 Eur na obstaranie nových kamier (Trhovisko),  
- navýšenie výdavkov o 7 000 Eur na nákup autobusu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

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  
8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), písm. c) a písm. d) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu: 
 
Bežné príjmy:   10 794 280 EUR Bežné výdavky:         10 376 797 EUR 
z toho rozpočt. organizácie:        607 809 EUR z toho rozpočt.organizácie: 5 298 953 EUR 
Kapitálové príjmy:                 434 537 EUR Kapitálové výdavky:           3 110 823 EUR 
z toho rozpočt. oganizácie:                    0 EUR z toho rozpočt. organizácie               0 EUR 
Finančné príjmové operácie:   2 631 904 EUR Finančné výdavkové oper.:    365 384 EUR 
Príjmy celkom                      13 860 721 EUR Výdavky celkom         13 853 004 EUR 
 

 b e r i e   n a    v e d o m i e   
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 
2020. 
 
 
 
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. 


