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Legislatívne východiská: 
 

 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

Spolufinancovanie mesta Moldava nad Bodvou 
vo výške 15% t.j. 4 375,77 € 
a  predfinancovanie projektu počas realizácie  
vo výške 24 796,03 € do doby refundácie 

 
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. 23 

 
Spolufinancovanie schváleného projektu: Modrotlač- džínsovina monarchie z programu 
spolupráce Interreg  V-A Slovenská republika – Maďarsko  z Fondu malých projektov 

 
EZUS Via Carpatia s. r. o.  ako  vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov  
(FMP) programu Interreg  V-A Slovenská republika – Maďarsko z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR)  vyhlásil 1. apríla 2019 výzvu s kódom SKHU/ETA/1901 zameranú na podporu 
projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. 
Na 13. zasadnutí mestského   zastupiteľstva 9.12.2019 bol uznesením č.196/2019  schválený zámer 
zapojenia sa mesta  Moldava spolu s mestom Encs do 4 projektov Fondu malých projektov v oboch 
prioritných osiach - v dvoch ako vedúci partner a v dvoch  ako partner .  
Mesto Moldava nad Bodvou ako vedúci  partner podalo do predĺženého termínu uzávierky 28.2.2020  
dva projekty zamerané na históriu, remeslá a cestovný ruch: 

1. MODROTLAČ- džínsovina monarchie- FMP-E/1901/4.1/072 Akronym: MODROTLAČ  
2. VLASTNORUČNE – FMP-E/1901/1.1./041 Akronym: RUČNE 

Dňa 27. 7.2020 bolo mestu doručené oznámenie o tom, že  žiadosť o finančný príspevok na projekt 
MODROTLAČ bola schválená .  
Žiadosť na projekt RUČNE nebola schválená z dôvodu vyčerpania alokácie, ale môže byť po 
schválení Monitorovacím výborom zaradená do zásobníka projektov- ak niekto zo žiadateľov odstúpi 
od zmluvy. 
Mesto Encs ako hlavný partner  podalo svoje dva projekty v oblasti športu  až v neskoršom termíne 
výzvy 1. apríla 2020 a u oboch projektov v súčasnosti prebieha administratívna kontrola. 
 
Z uvedeného dôvodu predkladáme zastupiteľstva  na schválenie návrh na podpis  Zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku vo výške 41 160,61 € a zabezpečenie povinného  
spolufinancovania a predfinancovania projektu do doby refundácie výdavkov zo strany EZUS Via 
Carpatia.   
  
Názov projektu: MODROTLAČ- džínsovina monarchie. 
Zhrnutie projektu: Zámerom  projektu je tvorba spoločných  odborných programov, výmenných 
programov  v oblasti kultúry na pozadí  skúmania spoločnej histórie a vzájomného ovplyvňovania sa 
kultúr.  Projektom sa vytvorí  kreatívna platforma skupín a jednotlivcov so záujmom  o  konkrétne 
remeselné techniky - výrobu modrotlače a tkáčstvo. Jedna z oblastí skúmania projektu – výroba 
modrotlače  bola 28. 11. 2018 zapísaná  reprezentatívneho Zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO -  ako spoločný zápis Slovenska,  Maďarska, Česka, Rakúska a Nemecka. Projekt 
dáva príležitosť ju detailnejšie preskúmať v pohraničí medzi mestami Moldava a Encs  v Above.  
Premyslenou kombináciou nástrojov odborných  (výskum a konferencia), prakticko-vzdelávacích 
(workshop a vandrovka), popularizačných (výstava a medzinárodná súťaž) a kultúrno-kreatívnych 
(deň tradícií, suveníry a značka) osloví a spája rozličné skupiny obyvateľov v spádovej oblasti .  Obaja 
partneri mestá Moldava a Encs sú geografickým postavením, veľkosťou svojich sídiel a  ľudskými 
zdrojmi  lídrami v rozvoji regiónu a majú všetky predpoklady  rozšíriť  spoluprácu aj v tejto  doposiaľ 
neprebádanej a mimoriadne zaujímavej   oblasti a posunúť ju ku zúročeniu výsledkov v ekonomickej 
oblasti – najmä k zvýšeniu zamestnanosti. Spolu s ďalším partnerom MsKS Moldava tak nadviažu  
na  výsledky  predchádzajúcich  úspešných projektov  a zároveň napĺňajú  strategické rozvojové 
trendy v oblasti  kultúry a kreatívnej ekonomiky najmä na úrovni regionálnej a cezhraničnej, ale aj  
národnej a  európskej. 
 
 
 



 
Aktivity a výstupy projektu:  

1. Realizácia odborných výskumov  a ich  výstupy: 3 štúdie,2 libretá, 2000 ks brožúr  
2. Príprava, realizácia a výmena 2  putovných výstav: infokiosk, mobiliár výstavy, vybavenie 
3. Deň tradície :1 konferencia,1 kultúrny program, 6 prezentácii remesiel a ochutnávok, 1kvíz  
4. Školenie remeselníkov a iných záujemcov : 1 vandrovka na 3 dni, 12 vyškolených lektorov 
5. Medzinárodná súťaž na návrhy suvenírov a návrh  značky: 200 prác, 5x2 vybraných 

návrhov suvenírov, 2x víťazné návrhy značky   
6. Zhotovenie reprezentačnej série suvenírov, manuál a registrácia  značiek-1 testovacia séria, 

2x500 ks zhotovených suvenírov, 2 dizajn manuály na registráciu značky   
 
Rozpočet: 
Celkové  oprávnené náklady na projekt  : 48 424,25 €  
z toho celkový schválený  finančný príspevok z EFRR: 41 160,61 € 
Spolufinancovanie oboch  partnerov: 15% 
 
Rozpočet pre mesto Moldava nad Bodvou- ako hlavného partnera: 24 796,03€  
z toho spolufinancovanie pre mesto Moldava: 4 375,77€  
 
Rozpočet pre mesto Encs ako partnera: 16 364,58 €  
Spolufinancovanie pre mesto Encs :  2 887,87€ 
  
Harmonogram realizácie:  
Číslo aktivity 1Q 2Q 3Q 4Q Zodpovedný 
Aktivita 1 x       Moldava nad Bodvou, Encs 
Aktivita 2 x x x   Moldava nad Bodvou, Encs 
Aktivita 3   x     Encs 
Aktivita 4   x     Moldava nad Bodvou 
Aktivita 5   x     Moldava nad Bodvou 
Aktivita 6     x   Moldava nad Bodvou, Encs 

Aktivity sa začnú realizovať po podpise zmluvy s predpokladaným ukončením v auguste 2021 
 
Udržateľnosť a výsledky :  

- posilnenie identity a  budovanie  konkrétnej značky modrotlače Finkei zahrnutej do značky 
UNESCO -  konkurečná výhoda  mesta v regióne 

- putovná mobilná výstava v rozličných zariadeniach 
- technické vybavenie a technologická modernizácia  priestorov oboch partnerov 
- rozšírenie a prehĺbenie spolupráce partnerských miest o ďalšiu oblasť a nových aktérov. 

 
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  
 

 schvaľuje  
uzavretie  zmluvy na projekt: : Modrotlač- džínsovina monarchie z programu spolupráce Interreg  
V-A Slovenská republika – Maďarsko  z Fondu malých projektov 

 schvaľuje 
povinné spolufinancovanie projektu  vo výške 4 375,77€  



 
 

 schvaľuje 
financovanie projektu formou predfinancovaním v plánovanej  výške 24 796,03 z rozpočtu mesta 
do doby refundácie projektu zo strany poskytovateľa po jeho ukončení v auguste 2021 
 

 schvaľuje  
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu 
a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. 
 
 
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.  
 


