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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 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom: 

 
Uznesenie č. 191/2019 zo dňa 11.12.2019 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta: Navýšenie príjmových finančných operácii o 246 000 € 

Navýšenie bežných výdavkov o 246 000 € 
 

 
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. 26 
Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou  

na rok 2020 
 

V zmysle v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov o použití 
prostriedkov peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Prostriedky rezervného fondu 
je možné použiť prostredníctvom rozpočtu na kapitálové výdavky alebo na vyrovnanie časového 
nesúladu medzi plnením príjmov a výdavkov v priebehu roka a na riešenie mimoriadnych potrieb 
nezabezpečených v schválenom rozpočte.  

Mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 
8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva z 
dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, a jej dôsledky ovplyvnili aj 
financovanie a hospodárenie územnej samosprávy. Bolo potrebné hľadať disponibilné zdroje na 
riešenie problémov s financovaním opatrení, ktorých cieľom bolo a je zmiernenie negatívnych 
následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Jedným z riešení sa javilo aj 
možné použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky z dôvodu zmiernenia 
negatívnych následkov pandémie. 

Bolo potrebné vykonať legislatívne úpravy, ktorými by sa zmenili pravidlá používania 
prostriedkov rezervného fondu. Tieto zmeny neboli vykonané novelou zákona č. 583/2004 Z. z., 
ale prijatím zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len zákon 
č. 67/2020 Z. z.). Týmto zákonom sa ustanovujú opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych 
následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. 

Zmeny pravidiel používania návratných zdrojov financovania a prostriedkov rezervného fondu sa 
uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila 
mimoriadnu situáciu až do 31.decembra 2021. Prijaté opatrenia v zákone č. 67/2020 Z. z. tak 
riešia nielen financovanie obcí v čase pandémie, ale aj následne v období, ktoré po pandémii 
nastane a ktoré bude poznačené rapídnym poklesom výnosu podielovej dane z príjmov fyzických 
osôb pre obce. 

Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31. 
decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov 
aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto 
období porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS. 

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov 
z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2020 v celkovej sume  246 000 Eur  na 
finančné krytie bežných aktivít – opravu miestnych komunikácií: 

a) na ul. Viničná a SNP ...................................................................................... 104 000,00 € 
b) na ul. Povstania českého ľudu ......................................................................... 15 500,00 € 
c) na ul. Záhradná  ............................................................................................. 112 500,00 € 
d) na ul. Rožňavská  ............................................................................................... 5 500,00 € 
e) v mestskej časti Budulov ................................................................................... 8 500,00 € 

 



 

 

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  
 

v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu 
Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2020 vo výške 246 000 Eur na finančné vykrytie bežných 
aktivít – opravu miestnych komunikácií: 

f) na ul. Viničná a SNP ...................................................................................... 104 000,00 € 

g) na ul. Povstania českého ľudu ......................................................................... 15 500,00 € 

h) na ul. Záhradná  ............................................................................................. 112 500,00 € 

i) na ul. Rožňavská  ............................................................................................... 5 500,00 € 

j) v mestskej časti Budulov ................................................................................... 8 500,00 € 
 

 s c h v a ľ u j e  
 
9. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 9 v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), 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 :        10 622 797 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:   2 877 904 EUR Finančné výdavkové oper.     365 384 EUR 
Príjmy celkom                      14 106 721 EUR Výdavky celkom         14 099 004 EUR 
 

 b e r i e   n a    v e d o m i e   
 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 9. 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.  
 


