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

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 

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. 

 

 
 

 
 
 

 
 

    



 

 

Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 26. zasadnutí  Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou dňa 29. 04. 2021 

 
Zoltán Dobos: 
      1)  Pán poslanec signalizoval problém na ulici  ČSA vedľa materskej školy na chodníku  
            skoro oproti ZŠ  sa nachádza veľká diera, pravdepodobne po výkopových prácach v lete.  
            Požiadal o jej odstránenie. 
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, odbor investičných činností 
V prípade signalizovaného problému išlo o prepadnutý asfaltový chodník  na ul. ČSA pri vchode 
do bytového  domu  č 704/24, spôsobený  neodborne prevedeným spätným zásypom, ktorý sa 
prepadol o cca 20-30 cm  spolu s povrchovou  asfaltovou úpravou chodníka na ploche  cca 2-3 m2. 
Daný stav nastal po prevedení  opravy dažďových zvodov s napojením na kanalizáciu . Výkop sa 
previedol  na základe prekopávkového povolenia , ktorý vydal Špeciálny stavebný úrad v Moldave 
nad Bodvou pre  OSBD - Správa bytov, Rožňavská 10, Moldava nad Bodvou.  Dňa 27. 5. 2021 bol 
z úrovne mesta kontaktovaný technik OSBD (pán Róber Képes), ktorý  prisľúbil nápravu do 30 dní. 
Zároveň bola podaná oficiálna žiadosť o odstránenie vady po prekopávke chodníka do 1 mesiaca. 
 
      2) Pán poslanec poprosil vedenie mesta o rekonštrukciu prístupovej cesty a úpravu vjazdu  
           k bytovému domu na ulici SNP č. 2 (ako sa ide hore na kopec vpravo).  
           Pripája žiadosť obyvateľov – žiadosť o rekonštrukciu prístupovej cesty.  
Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, odbor investičných činností 
 
Primátor mesta dal do pozornosti, že tam sa ešte dokončujú práce. Požiadavka bola predložená na 
rokovanie komisie investičných činností a výstavby v záujme  jej  posúdenia.   
 

3) Pán poslanec poprosil vedenie mesta Moldava nad Bodvou, aby za bytovým domom na   
    Nám. Osloboditeľov vedľa garáží zabezpečilo vyplnenie vzniknutých výtlkov, nakoľko  
    po silných dažďoch parkujú auta v blate.  

  
Ďalej sa informoval, v akom štádiu riešenia je interpelácia spred roka ohľadom daného  
 úseku, to znamená osadenie verejného osvetlenia a cesta medzi garážami. 
(Interpelácia prednesená na 19. zasadnutí MsZ dňa 15. 05. 2020 pod č. 81.  
Pýtal sa na medzi garážový priestor pri Nám. Budovateľov, či sa bude opravovať podľa dohody. 
Bolo by veľmi dobre, ten istý úsek napojiť na VO, a to aj ZA aj MEDZI garážami.  
 
Taktiež je potrebné dať do poriadku medzi garážový priestor vedľa polikliniky, ktorý je 
v dezolátnom stave, poprípade sa spojiť s majiteľmi garáži, či by neboli ochotní prispieť na opravu 
cesty - doložené foto).  
Riešenie: Eva Tóthová, odbor investičných činností 
 
K prvej časti interpelácie: 
 
Pánom poslancom nesprávne uvedený názov nám. Osloboditeľov. Po osobnom preverení na tvári 
miesta bolo ozrejmené, že sa jedná o Námestie Budovateľov, konkrétne o medzi garážový priestor 
a ulicu medzi garážami a obytným domom. 
Medzi garážový priestor je na pozemku KN-C 1146/23 vo vlastníctve mesta. Povrchová úprava je 
z betónu, ktorý časom degradoval a nie je už správne  vyspádovaná a odvodnená plocha do dvoch 
uličných vpustí, ktoré sú zanesené kúskami štrku a degradovaného betónu. Uličné vpuste vyčistí 
správa zelene tohto týždňa. Problém degradovaného betónu sa musí riešiť komplexne s jestvujúcim 



 

 

odvodnením, ale aj vstupných častí z cesty a na celej ploche s vybratím a znovu položením 
betónového (s predpokladanou hrúbkou min. 0,10 m s kari rohožou, kvôli pevnosti), alebo 
asfaltového povrchu (s predpokladanou hrúbkou min. 0,08 m a s  súpravou ložnej štrkovej vrstvy). 
Navyšovať betónovú vrstvu sa nedá, kvôli vstupom do garáží a spôsobu odvodnenia plochy . 
Na pozemok medzi garážami a cestou pri bytovom dome Námestie budovateľov 16 až 26, ktorý je 
z veľkej časti tvorený zeleňou a zároveň  sa využíva ako parkovanie, je nasmerované odvodnenie 
striech súkromných garáží. Samotné potrubia zvodov sú miestami poškodené. Pre vsakovanie 
dažďovej vody zo striech garáží je potrebná zelená plocha, inak sa voda nevsakuje, ale drží na 
povrchu, vytvára kaluže a preniká aj na asfaltovú cestu , ktorá sa časom rozrušuje. Vyspravenie  
výtlkov na ceste prevedie správa zelene v letných mesiacoch.     
 
K druhej časti interpelácie (medzi garážový priestor vedľa polikliniky, ktorý je v dezolátnom 
stave): 
Návrh riešenia sa predkladá materiálom plánovaným na prerokovanie 27. MsZ pod bodom č. 19 
Schválenie zámeru vybudovania prístupovej cesty k Cirkevnému školskému centru s vyučovacím 
jazykom maďarským. 
Ide o návrh riešenia úpravy nevyhovujúceho stavu účelovej komunikácie pri poliklinike, ktorá 
vedie  do areálu novostavby Cirkevného školského centra s vyučovacím jazykom maďarským a k 
neupraveným parkoviskám pri poliklinike a súkromným garážam. 
Materiál je plánovaný na 34. zasadnutie mestskej rady dňa 4. 06. 2021 a rokovania vecne 
príslušných komisií.   
 
Ing. Roland Cingeľ: 
       1) Vjazd na kopec, kde sa opravoval odtok povrchovej vody. Sťažovali sa občania, že na rohu  
            ostali zostatky stavebného materiálu, keďže občania nevideli, že je tam pohyb, apelujú na  
            odstránenie uvedených zostatkov. 
Primátor mesta informoval, že sa tam ešte pracuje. 
 
       2)  Informoval, že na ulici Jókaiho – v strede chodníka niečo bolo upravované, rozobral sa  
            nový chodník, bolo vybratých zopár kusov dlažby, ktoré boli poskladané vedľa chodníka. 
            Obyvateľ domu sa sťažuje,  že mu tie kocky dlažby hádžu do dvora a chodník je bez krytia. 
 
Primátor mesta informoval, že niečo tam robili vodárne. Zabezpečí preverenie z úrovne mesta.  
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, odbor investičných činností 
Na ulici Jókaiho, na dláždenom chodníku v blízkosti rod. domu č. 748/13 chýba asi 3-4 m2 
zámkovej dlažby. Daná situácia bola spôsobená odstránením poruchy na verejnom vodovode  
firmou Východoslovenská vodárenská  spoločnosť. Dlažobné kocky boli prevezené do priestorov 
VVS, lebo ich niektorí obyvatelia brali zo skládky na chodníku. Na spätnú úpravu chodníka do 
pôvodného stavu bola firma VVS upozornená. Vedúci pobočky VVS v Moldave n/B informoval, že 
po prevedení prác a po uľahnutí zeminy v komunikácii, povrchové úprav a asfaltové práce budú 
dané do pôvodného stavu v termíne do 15. 06. 2021.  
 
PaedDr. Jana Ločová: 
      1) Upozornila na stav cesty na sídlisku za ul. Severná č. 8  a č. 10,  je to za garážami, ktorú je  
           potrebné rekonštruovať. Dotazovala sa na stav riešenia úseku cesty už prv interpelovanej.  
 
(Interpelácia prednesená na 20. zasadnutí MsZ dňa 22. 06. 2020 pod č. 99.  



 

 

Cesta na ul. Severná, za bytovkou č. 5 – 8 je vo veľmi zlom stave, upozornili ju obyvatelia, že je na 
nej veľa výtlkov, problém je prejsť pre veľkú vodu, ktorá neodteká do kanála - oprava  cesty 
Odbor investičných činností navrhne najvhodnejšie riešenie a vyhotoví rozpočet nákladov 
potrebných na úpravu cesty a na prečistenie dažďových cestných vpustí a dažďovej kanalizácie). 
 
Primátor mesta informoval, že táto požiadavka sa rovnako predloží na posúdenie a odporúčanie 
komisie investičných činností a výstavby, aby bola realizovaná tento rok.  
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, odbor investičných činností 
Z úrovne mesta, investičného oddelenia bolo zabezpečené vypracovanie  približného rozpočtu na 
úpravu cesty Severná č. 8 až č. 10, vrátane výškovej úpravy uličnej vpusti a poklopov šachiet.   
Rozpočet bol vypracovaný v 07/2020 vo výške 15 060 €. Je potrebné zohľadniť fakt, že za rok sa 
rozpočtová cena mohla zmeniť. Interpelácie bola predložená na rokovanie komisie investičných 
činností a výstavby. 
 
      2) Upozornila na veľký neporiadok pri oplotení Detského ihriska na Severnej ulici.   
Riešenie: p. Ľudovít Harsányi, vedúci odboru správy zelene 
Realizované vyčistenie okolia Detského ihriska na Severnej ulici. Nakoľko ihrisko je už otvorené, 
pravidelne je zabezpečovaná dezinfekcia uvedeného priestoru.  
 
Ing. Vojtech Bodnár: 
      1) Interpelácia ohľadne KD Budulov. Tlmočil požiadavku Komisie pre rozvoj MČ Budulov 
           o prefinancovanie rekonštrukcie kuchyne (výdajne stravy a odber špinavého riadu) a šatne 
           v KD Budulov. Tým by sa KD stal plnohodnotným stánkom pre rôzne slávností a iné  
           aktivity. 
Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, odbor investičných činností 
Primátor mesta informoval, že už sa uskutočnilo rokovanie v záujme rozhodnutia o tom, či to bude  
stála kuchyňa alebo len výdajňa stravy, záleží  to od rozhodnutia hygieny. 
Riešenie interpelácie bude realizované v spolupráci  s komisiou investičných činností a výstavby, 
interpelácia bude predmetom programu rokovania komisie.  
 
Ing. Ján Csala: 

1) Informoval, že obyvatelia Nám. Ľ. Štúra číslo vchodu č. 9, 10, 11, 12, ktorí si všimli na 
internetovej stránke mesta Moldava nad Bodvou Verejnú vyhlášku zo dňa 19. 04. 2021 
v nasledujúcom znení: „Mesto  Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný 
úrad povoľuje  stavbu Moldava nad Bodvou – Parkovisko na Nám. Ľ. Štúra“. 
Obyvatelia žiadajú prostredníctvom neho ako poslanca vysvetlenie od pána primátora 
mesta, prečo bola táto  stavba povolená napriek tomu, že veľká väčšina vlastníkov bytov 
podpísala petíciu proti tejto stavbe. 

Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, odbor investičných činností 
Primátor mesta reagoval priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Uviedol, že uvedená 
investícia bola prerokovaná aj v jednotlivých komisiách, až následne sa pristúpilo k projektu. 
Projekt výstavby parkoviska bol prerokovaný aj na verejnom zhromaždení občanov v K5. Dal na 
pravú mieru, že petícia bola podpísaná obyvateľmi len jedného vchodu.   
Dal do pozornosti, že takéto parkovanie pri garážach v takejto podobe nie je možné, pretože tí 
občania, čo sú proti výstavbe parkoviska, nech neparkujú na zeleni, z ich strany je to svojvôľa.  
Pripravené parkovanie je pre 31 parkovacích miest, mesto po dohode s obyvateľmi pristúpilo  
k tomu, aby parkovisko nebolo od bytoviek na 3 metre, ale až na 8 metrov tak, že sa ubrali 3 
parkovacie miesta.  



 

 

Z úrovne mesta bolo začaté stavebné povolenie, všetky vecné argumenty boli prerokované 
stavebným úradom, všetky podané námietky stavebný úrad riešil podľa zákona. Stavebné povolenie 
je platné dva roky, z úrovne mesta bude zorganizované ďalšie verejné zhromaždenie, aby nedošlo 
k zmareniu investície. Mesto nemá záujem riešením problému ísť proti vôli všetkých obyvateľov,   
projekt je potrebné vnímať ako vyvážený, rieši aj odvodnenie a prístupovú cestu ku garážam.  
Primátor mesta uviedol, že umiestnenie stavby je dôležité aj z pohľadu inžinierskych sietí, stavba 
sa nezačne, pokiaľ nedôjde ku konsenzu a o tom rozhodnú poslanci a predtým komisie.  
 
Mestský úrad v záležitosti parkoviska na Nám. Ľ. Štúra dopĺňa ešte informáciu o ankete, ktorá 
prebehla v roku 2019 práve v súvislosti s rezonovaním tejto témy medzi obyvateľmi mesta, 
predovšetkým obyvateľmi uvedenej lokality. Po verejnom prerokovaní tejto výstavby, na ktorom 
sa zúčastnili zástupcovia mesta a obyvatelia susediacich blokov, ktoré skončilo bez dohody, 
z úrovne mesta bola realizovaná anketa.  
Anketa používateľom – Moldava nad Bodvou bola zriadená za účelom získania názoru 
obyvateľov, či sú za alebo proti výstavbe parkovacích státí v meste. 
Anketa s 343 hlasmi sa skončila: Za Áno 86%, NIE 14%.  
Informácia bola zverejnená Používateľom Moldava nad Bodvou dňa 14. marca 2019. 
 
Ladislav Zupko: 
     1) Taktiež interpeloval parkovanie na rohu križovatky Nám. Budovateľov, či je rozpracovaný  
          projekt. Auta tam tiež parkujú na tráve. Občania čakajú na organizované parkovanie, či  
          riešenie situácie je pripravené projektovo.  
Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, odbor investičných činností 
Statická doprava na Nám. mieru, Nám. Budovateľov a ostatných priľahlých ulíc je riešené 
komplexne, určujú sa najvhodnejšie miesta na umiestnenie parkoviska z hľadiska príjazdu, 
terénnych daností, územného plánu, existencie podzemných sietí. Projektovo je pripravené 
parkovisko na ul. Nová, ktoré z časti rieši problematiku statickej dopravy v danej oblasti.  

    2) Upozornil na riešenie chodníka smerom ku železnici smer Mokrance (koľaje Jasov). 
        Informoval, že Veterinárna stanica je ochotná sa zapojiť do riešenia. 
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, odbor investičných činností 
Mesto Moldava nad Bodvou je vlastníkom pozemku KN-E č. 2798, na ktorom je cestná 
komunikácia Hviezdoslavova ulica - smer Budulov. Pri  rodinnom dome č. 218/49  je odbočka 
z Hviezdoslavovej ulice na Mokrance a cestná komunikácia prechádza cez  pozemok  č. KN- C 
1140 - kde neexistuje záznam o vlastníkoch, chodník prechádza sčasti cez súkromný pozemok č. 
KN-C 228/2. Potom prechádza cestná komunikácia aj chodník cez pozemok  č 1836  vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v katastri obce Mokrance. Z toho je zjavné , že riešenie  chodníka smerom na 
Mokrance je obtiažne, keďže mesto Moldava nad Bodvou nie je vlastníkom niektorých  úsekov 
komunikácie a tie  prechádzajú už do katastra  obce Mokrance. Mesto Moldava nad Bodvou osloví 
obec Mokrance na hľadanie  spoločného riešenia.  
 
    3) Požiadal o riešenie  mosta  na ulici Tehelná, na ktorom je potrebné urobiť zvary a namaľovať  
        ho. 
Primátor mesta informoval , že z úrovne mesta sa realizuje previerka mostov v meste, urobí sa list 
mosta na ulici Tehelná, podľa situácie sa opraví.  
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, odbor investičných činností 
 



 

 

Problematika riešenia mosta na ulici Mlynská a Tehelná bola predmetom rokovania 33. 
zasadnutia mestskej rady dňa 7. 05. 2021 spolu s Návrhom riešenia dopravy na Námestí 
Budovateľov. Mestská rada súhlasila so zabezpečením projektovej dokumentácie na most Mlynská 
– Tehelná vo výške 1 200,- eur. V súčasnosti prebieha zisťovanie PHM na  vypracovanie mostných 
listov pre mosty a lávky, ktorých súčasťou bude aj ich  stavebné posúdenie.     

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 berie na vedomie 
 
Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou dňa 29. 04. 2021. 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


