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1. Úvodné slovo primátora mesta
Rozvoj mesta Moldava nad Bodvou je postavený na strategickom
dokumente „ Program rozvoja mesta na roky 2016-2023 „ , ktorý
poskytuje ucelený pohľad na súčasný stav a perspektívy mesta v oblasti
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Určené sú tak strategické ciele,
rozvojové priority a podporované smery rozvoja mesta ako celku. Mesto
Moldava nad Bodvou sa preto v roku 2016 sústreďovalo na rozvoj mesta, pričom sa kládol
dôraz na dobre hospodáriace mesto ( patríme medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku
), na mesto progresívne s dobrou infraštruktúrou a na mesto sebavedomé s aktívnym prístupom
k životu. Dielčie úspechy sme dosiahli aj ako mesto chrániace a zveľaďujúce prírodné a
kultúrne dedičstvo s príjemným priestorom pre život. Progres sme zaznamenali aj v oblasti
zabezpečenia čistoty a bezpečnosti. Okrem toho sa podarilo schváliť zámer na digitalizáciu
kamerového systému, zriadenie prímestskej dopravy, zriadenie miestnej občianskej
poriadkovej hliadky, rekonštrukciu materskej školy na ul. ČSA a materskej školy na ulici
Severnej, ktoré sú v dnešných dňoch nie len schválenými zámermi, ale už sú v štádiu realizácie
projektov. Naše mesto môže byť pyšné aj na osadenie podzemných kontajnerov, vďaka ktorým
sa Moldava nad Bodvou stala prvým mestom v našej krajine, kde sa zrealizoval takýto
„pilotný“ projekt. Rozšírenie a rekonštrukcia centra mesta s vybudovanými novými
parkoviskami je odrazom spoločného úsilia budovania zeleného mesta s prvkami moderny.
Musím ale spomenúť aj nedostatky a to hlavne rozvoji sociálnej oblasti, koncepcii rozvoja
kultúry a cestovného ruchu, športu a telesnej kultúry v našom meste a v bytovej politike mesta.
Rok 2016 nebol ľahký, ale bol poučný.. Som však presvedčený, že mesto ako celok pomaly
začína naberať kontúry moderného mesta a ako celok je tiež ochotné a schopné zlepšovať sa
ako aj hľadať nové spôsoby vlastného rozvoja

2. Identifikačné údaje mesta
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán mesta:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
00324451
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
055 / 488 02 11
msu@moldava.sk
www.moldava.sk

3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Prednostka mestského úradu:
Hlavný kontrolór mesta:
Mestské zastupiteľstvo:

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Otto Komjáti
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
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Poslanci mestského zastupiteľstva v 7. volebnom období (2014-2018)
- je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi
mesta na štyri roky. Poslanci Mestského zastupiteľstva:

Ing. Július Grulyo

Otto Komjáti

Ing. Viliam Sýkora
ukončenie mandátu k 16.10.2015

Ing. Norbert Krušinský

Ing. László Köteles

Bc. Erika Čajkovská

Ing. Imrich Ikrényi

Ing. Ľubomír Somodi

Zoltán Dobos

Olga Kis Pálová

začiatok mandátu k 09.11.2015

Jaroslav Pupala

ukončenie mandátu k 07.04.2017

Mgr. Gabriela Janičová

Iveta Kmeťová

Roland Szabó

ukončenie mandátu k 01.11.2017

Ing. Ján Csala - začiatok mandátu k 25.04.2017
PaedDr. Jana Lóčová – začiatok mandátu k 10.11.2017
Mestská rada:
- je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Mestská rada sa
skladá zo 4 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na celé funkčné
obdobie. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a politických
hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Členovia Mestskej rady: Otto Komjáti, Ing.
László Köteles, Ing. Imrich Ikrényi, Roland Szabó
Komisie:
- sú zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány Mestského
zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo má zriadené tieto stále komisie:
komisia pre ochranu verejného záujmu, finančná komisia, komisia výstavby a dopravy, komisia
verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sťažnosti, komisia školstva, komisia
kultúry a cestovného ruchu, komisia športu, komisia sociálnych vecí a zdravotníctva, komisia
bytová, komisia obchodu, služieb a podnikateľského sektora, komisia pre rómsku
5
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problematiku, komisia cirkevná, komisia pre mestskú časť Budulov, komisia pre sídelnú časť
Sídliska
Právny odbor:
- podlieha primátorovi mesta. Pracovníci právneho odboru na základe splnomocnenia mesta
zastupujú mesto (štatutára) na súdoch a iných štátnych orgánoch, zabezpečujú prípravu
a posúdenie písomností právneho charakteru a poskytujú v prípade potreby právne konzultácie.
Kancelária primátora:
- činnosť a pracovné náplne pracovníkov útvaru riadi primátor.
Mestská polícia:
- komplexne koordinuje komunikačné aktivity mestského úradu, ako monitorovanie činností
úradu, výstupy mestského zastupiteľstva a komisií.
Mediálny odbor:
- komplexne koordinuje komunikačné aktivity mestského úradu, ako monitorovanie činností
úradu, výstupy mestského zastupiteľstva a komisií.
Spoločný obecný úrad:
Mestský úrad:
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Moldave nad Bodvou:

Rozpočtové organizácie mesta Moldava nad Bodvou:
Názov:
Základná škola
Sídlo:
Čsl. armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:
31302912
Základná činnosť:
Výchovno – vzdelávacia činnosť
Riaditeľ:
PaedDr. Jolana Liszkaiová
Telefón:
055 / 460 21 34
Mail:
1zsslovenskamoldava@centrum.sk
Webová stránka:
www.zsmoldava.edupage.org
Hodnota majetku (netto):
1 299 320,49 €
Výsledok hospodárenia:
4 260,23 €
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Názov:
Sídlo:
IČO:
Základná činnosť:
Riaditeľ:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Hodnota majetku (netto):
Výsledok hospodárenia:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Základná činnosť:
Riaditeľ:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Hodnota majetku (netto):
Výsledok hospodárenia:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Základná činnosť:
Riaditeľ:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Hodnota majetku (netto):
Výsledok hospodárenia:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Základná činnosť:
Riaditeľ:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Hodnota majetku (netto):
Výsledok hospodárenia:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Základná činnosť:
Riaditeľ:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Hodnota majetku (netto):

Základná škola
Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
35544295
Výchovno – vzdelávacia činnosť
Mgr. Gabriela Janíčová
055 / 460 31 09
zs2moldava@szm.sk
www.zs2moldava.edupage.sk
857 144,04 €
0,02 €
Základná škola a gymnázium s VJM
Čsl. armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
31302904
Výchovno – vzdelávacia činnosť
PaedDr. Andrea Papp
055 / 460 22 84
sekretariat@gymnmold.edu.sk
www.gymnmold.edu.sk
1 187 848,21 €
-1 248,85 €
Základná umelecká škola
Hlavná 67, 045 01 Moldava nad Bodvou
35544252
Školstvo
Miroslav Smrek
055 / 460 21 50
zusmoldava@stonline.sk
www.zusmoldava.moldava.sk
33 835,91 €
354,55 €
Centrum voľného času CVrČek
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
35544236
Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť detí
Mgr. Mária Tóthová
055 / 460 72 53
cvrcek@cvcmoldava.edu.sk
www.cvcmoldava.edu.sk
781,08 €
- 5 050,27 €
Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety
Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou
31269141
Poskytovanie sociálnych služieb
Mgr. Antónia Sopková
055 / 460 36 37
ddmoldava@stonline.sk
www.ddmoldava.sk
414 010,51 €
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Výsledok hospodárenia:
-422 ,08 €
Príspevkové organizácie mesta Moldava nad Bodvou:
Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:
00135305
Základná činnosť:
Výchovno-vzdelávacia, kultúrno-spoločenská a organizátorská
činnosť v spolupráci s miestnymi organizáciami.
Riaditeľ:
Mgr. Adriana Szilágyiová
Telefón:
055 / 460 21 73
Mail:
kultura@moldava.sk
Webová stránka:
www.kulturamoldava.sk
Hodnota majetku (netto):
309 014,32 €
Výsledok hospodárenia:
-2 572,26 €
Neziskové organizácie založené mestom Moldava nad Bodvou:
Názov:
Zachraňujeme životy
Sídlo:
Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:
35582707
Základná činnosť:
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, humanitná starostlivosť,
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové
vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania telesnej
výchovy a športu pre deti a mládež, tvorba a ochrana životného
prostredia,
poskytovanie
sociálnych
služieb,
podpora
regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ...
Riaditeľ:
Ing. Eva Sivoková
Telefón:
+421 918 766 122
Mail:
zachranujemezivoty@gmail.com
Názov:
ETP Moldava – Housing, n.o.
Sídlo:
Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:
35583134
Základná činnosť:
Ostatná sociálna starostlivosť
Riaditeľ:
Iveta Koroncziová
Telefón:
0905 799 358
Mail:
koroncziova.iveta@moldava.sk
Táto nezisková organizácia je v likvidácií.
Obchodné spoločnosti založené mestom Moldava nad Bodvou:
Názov:
BodvaTel s.r.o.
Sídlo:
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:
36210269
Základná činnosť:
Reklamná činnosť, rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu
zvuku a obrazu, prenájom technických zariadení, podnikateľské
poradenstvo v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru za účelom
jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, vydavateľské
činnosti, sprostredkovateľská činnosť, výroba, požičiavanie,
distribúcia videa, pohostinská činnosť, ubytovacie služby
v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských
činnosti v týchto zariadeniach, prenájom nehnuteľností spojený
s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
organizovanie
kultúrno-spoločenských
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Konateľ:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Hodnota majetku (netto):
Výsledok hospodárenia:
Výška vlastného imania:

a športových podujatí, správa a údržba bytového a nebytového
fondu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí,
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
v zmysle licencie.
Valéria Vincová
055 / 460 26 21
valeria.vincova@bodvatel.sk
www.penzionbodva.sk
238 497,25 €
-10 181,68 €
7 867,00 €

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie mesta:
Zabezpečovanie verejnej správy na svojom území, prípadne prenesený výkon štátnej správy,
za podmienok stanovených zákonmi, najmä ústavou SR a zákonom SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa § 10 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení orgánmi mesta je Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
Vízie mesta:
Hľadáme a začíname postupne meniť novú tvár nášho mesta. Hľadanie ideálneho mesta nie je
oveľa mladšie než mestá samotné, jeho forma sa však mení – od traktátov starovekých
filozofov cez náčrty ideálnych miest k chartám moderného urbanizmu.
Budúci vývoj bude nevyhnutne hľadať súlad s prostredím, priateľskú koexistenciu mesta
s územím, na ktorom stojí, no i s jeho širším zázemím, či už prírodným alebo sídelným.
Budeme sa snažiť uspokojovať miestne potreby na miestnej úrovni. Víziou je zdravé, obytné
a spravodlivé mesto v záujme občanov tohto mesta.
 Rešpektovanie zásad udržateľného rozvoja, zodpovedné pristupovanie k životnému
prostrediu a kultúrnemu dedičstvu
 Efektívne vyrovnávanie nárokov na bezpečnosť, sociálnu, technickú a dopravnú
infraštruktúru a zlepšovanie života obyvateľov
 Umožňovanie rovnosti príležitostí, poskytovanie profesionálnej a občanom otvorenej
správy a riadenia
 Prostredie postavené na vysokej efektivite, poznatkovo orientovanej ekonomike
a znalostnej spoločnosti
 Úspešne spolupracujúce mesto, ktoré je dobrým a spoľahlivým susedom a partnerom
pre okolité obce, mestá a regióny
Ciele mesta:
Starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov mesta Moldava
nad Bodvou.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha mesta Moldava nad Bodvou
Geografická poloha mesta : Mesto Moldava nad Bodvou leží juhozápadne od Košíc na
medzinárodnej ceste E 571 smerom na Rožňavu. V týchto
miestach sa končí Košická kotlina a začína sa rozmanitý terén
Slovenského krasu. Cez mesto prechádza 21. poludník.
Susedné obce: Drienovec, Čečejovce, Mokrance, Jasov
Celková rozloha mesta :
214 ha
Nadmorská výška :
216 m n. m.
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Hustota:
566,62 obyv./km2
Počet obyvateľov:
11 202
Národnostná štruktúra :
Slovenská

29,6
9,8

Maďarská

Rómska
0,7

41,3
17,8

Iné

Nezistená

Vývoj počtu obyvateľov :

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese
Počet uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2016 je 9 842, z čoho nedisponibilný počet
uchádzačov o zamestnanie je 1 016 (vzdelávanie a príprava pre trh práce 30, dočasná prac.
neschopnosť a OČR 531, absolventská prax 101, menšie obecné služby 258, dobrovoľnícka
služba 96). V okrese Košice-okolie má ekonomicky aktívne obyvateľstvo celkovo 57 003.
Miera evidovanej nezamestnanosti je 15,48 %.
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5.4 Symboly obce
Erb mesta :
V Modrom štíte strieborná holubica so zlatým zobákom,
obkolesená dvoma prekríženými zlatými klasmi

Vlajka mesta :

Vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov
bieleho, modrého, žltého, modrého, žltého, modrého
a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená
je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná
farbami obecného erbu.

Pečať mesta:
Holub, ako odtlačok pečatidla z 19. storočia s kruhopisom
*SZABAD SZEPSI VAROSA PECSÉTJE na písomnostiach
z 28. apríla 1870 je v zbierke pečatí v Košiciach. Skôr je na
písomnostiach mesta z r. 1533, ktoré sú uložené v Budapešti.
5.5 Logo obce
Pôvodným historickým pečatným symbolom starobylej Moldavy nad Bodvou bola len
Holubica, symbol sv. Ducha, ktorému bol zasvätený miestny gotický kostol zo 14. storočia.
Hoci najstarší známi dokument, ktorý dokladá používanie tohto symbolu, je z roku 1603, je
pravdepodobné, že v meste sa používal až aj sto rokov predtým. Cisár Ferdinand II. písomne 2.
mája 1634 potvrdil „dávnejšie používaný znak“.
Najznámejšiu predlohu erbu mesta Moldava nad Bodvou predstavuje nedatovaná nástenná
maľba v bývalom dome Abovsko-turnianskej župy v Košiciach (dnes Východoslovenské
múzeum). V strede modrého oválneho štítu je biela holubica obkolesená vencom z klasov
a kvetov. Túto podobu erbu si osvojilo aj mesto. Až po konzultáciách s heraldickou komisiou
v 80. rokoch sa veniec nahradil klasmi obvyklejšími v domácej heraldike. V takejto podobe
mesto používa svoj erb od 6. júna 1985.
Hlavnou erbovou figúrou je teda holubica, ktorá má odpradávna vo všetkých kultúrach
veľký symbolický význam. Podľa biblie je holubica symbolom skončenia potopy, pretože
v zobáčiku priniesla Noémovi do archy olivovú ratolesť.
5.6 História obce
Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1255. Úradný názov MOLDAVA NAD
BODVOU je z r. 1927. Úrodné údolie rieky a križovatka obchodných ciest predurčuje
obyvateľov k poľnohospodárstvu a k žiadaným remeslám, ako výroba vozov, kováčstvo a pod
.Významnú polohu mesto využíva k svojmu rozvoju. Tak to bolo aj v 14. storočí, kedy pre
vysoké mýto a dane v Košiciach, obchodníci Košice obchádzali a cestu na sever do Poľska
našli cez Moldavu. Vtedy sa tu uskladňovalo víno z tokajskej oblasti v dodnes existujúcich,
miestami až trojpodlažných pivniciach.
V r. 1427 mala Moldava okolo 800 obyvateľov, ako slobodné kráľovské mesto malo
trhové právo, obecnú školu a rôzne remeselnícke cechy. Rozvoj mesta zabrzdili len pohromy
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ako vojny, ničivé požiare, povodne a morová epidémia, ktoré značne zdecimovali
obyvateľstvo. V r. 1794 celé mesto opäť vyhorelo, zachovali sa len kamenné múry kostolov a
jedna drevená brána, na ktorú neskôr v latinčine vyryli nápis "Plameňom som horela a predsa
som nezhorela". Táto brána sa nachádza v expozícii Východoslovenského múzea a verná kópia
bola osadená na pôvodnom mieste a odhalená v r.1996.
Blízkosť
Košíc
vždy
ovplyvňovala históriu mesta. V r. 1868 sa začala železničná doprava do Košíc a v r.1894 aj do
Medzeva. Sčítanie ľudu v r. 1890 zaznamenáva 1756 obyvateľov väčšinou maďarskej
národnosti, menej je Slovákov a najmenej nemeckej národnosti. Prevláda rímsko-katolícka
viera, v menšine sú reformovaní. V tých časoch už mala Moldava význam okresného sídla,
sídlil tu okresný súd. Okresným mestom bola Moldava nad Bodvou do r. 1960. Strata statusu
okresného sídla znamenala a znamená dodnes výrazné spomalenie rozvoja infraštruktúry.
Dôležitejším medzníkom, aj keď nie vždy v prospech mesta bola výstavba
Východoslovenských železiarní v Košiciach, kedy sa aj v Moldave nad Bodvou spustila
hromadná bytová výstavba a prílev obyvateľov. V r. 1965 malo mesto 3 675 obyvateľov, v r.
1982 už 6 325, v roku 1991 - 8 796 a v súčasnosti je počet obyvateľov nad 10 tisíc.
Do r. 1989 produkovalo na území mesta cca 12 väčších výrobných závodov a 2
poľnohospodárske podniky. Existovalo 6 materských škôl, detské jasle, 4 základné školy, 2
gymnázia, 1 odborná poľnohospodárska škola, 1 zdravotné stredisko, detská nemocnica so 40
lôžkami so spádovým územím 40 tis. obyvateľov. Po nežnej revolúcii v r. 1989 nastal
v mnohých oblastiach života mesta zlom. V mnohých podnikoch sa výroba zredukovala alebo
úplne zastavila. Začína sa rozmáhať súkromné podnikanie, prevažne zamerané na
obchodovanie s hotovými výrobkami.
Zatiaľ čo hospodárstvo zápasí s problémami, po revolúcii dochádza k priaznivým
zmenám v živote obyvateľov z hľadiska samosprávneho. Mesto ako samosprávny, samostatný
územný celok hospodári so svojimi príjmami a výdavkami na základe svojho rozpočtu.
V meste nastal návrat k tradíciám. Na zachovanie tradície malomestského rázu sa začala
realizovať koncepcia Centrálnej mestskej zóny, vybudovalo sa námestie s fontánou, začali sa
upravovať priľahlé domy a priestranstvá, uličky a ulice, zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie.
Pozornosť sa venovala zachovaniu kultúrnych pamiatok, ako napr. budova Mestského úradu,
Rímsko-katolícky kostol z 15.storočia, Reformovaný kostol z r. 1773. Sprístupnilo sa
národopisné múzeum s pôvodnou kováčskou vyhňou. Blízkosť medzinárodného letiska v
Košiciach, prístup železnicou a medzinárodná cesta na trase ktorej sa Moldava nad Bodvou
nachádza, možnosť ubytovať sa v meste ( Penzión Bodva, Reštaurácia Ferdinand a Motel
Orgován) cca 70 návštevníkom mesta, to všetko prispieva k čoraz väčšej atraktivite Moldavy
nad Bodvou a blízkeho okolia.

5.7 Pamiatky
Mesto je východiskovým bodom za prírodnými krásami okolia. Smerom na sever sa nachádza
obec Jasov s kláštorom premonštrátov a sprístupnenou kvapľovou jaskyňou, nasleduje Medzev
so svojimi starodávnymi hámorskými tradíciami, pri pokračovaní v ceste obec Štós, je známa
svojimi klimatickými kúpeľami, Smolník je bývalým baníckym mestom. Cesta pokračuje ďalej
do Slovenského raja, na Spiš.
Smerom na západ od Moldavy začína Slovenský kras s nezabudnuteľnou Zádielskou
tiesňavou, s unikátnym prírodným výtvorom - 110 m vysokou -"Cukrovou homoľou",
turnianskym hradným vrchom so zrúcaninami stredovekého hradu. Pri Turni nad Bodvou v
obci Hosťovce je hraničný prechod do Maďarska, so širokou možnosťou agroturizmu v
Cserehátskej a Tokajskej oblasti.
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Rímsko-katolícky kostol
Rímsko-katolícky kostol v Moldave nad Bodvou sa nachádza v historickom centre mesta.
Dobové dokumenty potvrdzujú, že už pred rokom 1290 stál v Moldave murovaný kostol.
Na jeho základoch bol v 15. storočí, za vlády kráľa Mateja Korvína vybudovaný kostol
v gotickom štýle, ako košický Dóm Svätej Alžbety. Pôvodne bol moldavský kostol trojloďový
s dlhým presbytériom. Bočné svätyne sa čiastočne
zlikvidovali pri barokovej prestavbe v poslednej tretine 18.
storočia. Kostol je zasvätený Duchu Svätému, čo sa odráža aj
v erbe mesta (holubica) a holubicu s rozprestretými krídlami
vidieť aj nad hlavným oltárom. Tento je pseudogotický a
pochádza z roku 1896. Veža kostola sa nachádza na západnej
strane, má tri zvony. Vedľa veže z južnej strany sa nachádza
prístavba kaplnky Božieho hrobu. Významnú úlohu
v protireformácii pripisujú legendy františkánskemu mníchovi Herkovi, ktorého miestne
tradície dodnes spomínajú ako pátra Herka. Podľa legiend neváhal postaviť sa na čelo vojakov
so zbraňou v ruke a tak obracať na vieru protestantov. V kostole je jeho podobizeň vytesaná
do kameňa s vyznačením roku smrti - 1686. Objekt je zapísaný v zozname kultúrnych
pamiatok. Južný portál rímsko-katolíckeho kostola nesie všetky znaky gotickej kamenárskej
huty košického Dómu. Je pravdepodobne dielom tých istých majstrov alebo ich žiakov, ako
Dóm Sv. Alžbety v Košiciach.
Kováčska vyhňa
Objekt sa nachádza na Hlavnej ul. č. 130, bol postavený okolo r. 1850 z kameňa. V prednej
časti sa nachádza autentická kováčska vyhňa s otvoreným ohniskom. Nástrojové vybavenie
prezrádza, že jej užívateľ okrem vlastného kováčskeho
remesla podkúval aj kone. Svedčí o tom prístrešok pred
vyhňou. V zadnej časti domu sa nachádzajú tri miestnosti. V
jednej je predstavený obuvnícky cech, ktorý mal v Moldave
dlhú tradíciu. V strede domu sa nachádza kuchyňa s
pôvodným vybavením a zariadením z konca 19. a začiatku
20. storočia. V zadnej miestnosti sa nachádzajú ukážky
nástrojov klobučníckeho, krajčírskeho a medovnikárskeho
cechu. Zároveň sa tu vystavujú niektoré archeologické nálezy
PhMr. Gustáva Stibrányiho - čestného občana mesta. V malej
obrazárni, okrem dobových malieb a fotografií o meste, sa nachádza aj funkčný tkáčsky stav. V
zadnej časti objektu je maštaľ pre dobytok a uskladnené sú tu zachované poľnohospodárske
stroje a náradie. Dňom 11. januára 1985 bol tento objekt vyhlásený za Kultúrnu pamiatku.
Szojkova brána
Kópia drevenej brány odhalená v roku 1996. Nachádza sa v parku pri kostole reformovanej
cirkvi na Hlavnej ulici pred domom č. 33, kde aj pôvodne
stála. Originál sa nachádza na dvore Východoslovenského
múzea v Košiciach. Je pamiatkou na rok 1795, kedy mesto
opäť, po niekoľkýkrát horelo. Obeťou požiaru sa stala
päťtisíc zväzková knižnica. Tragédia sa neobišla ani bez
ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy a
roztopili sa aj zvony, sa pred plameňmi uchránila iba táto
brána, na ktorú po požiari na pamiatku vyryli nápis
v latinčine: "Plameňom som horela a predsa som nezhorela…"
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Múzeum vín
Moldava sa rozprestierala na križovatke stredovekých obchodných ciest a stretávali sa tu
obchodníci zo severu a juhu. V meste sa vybudovali dvoj a trojpodlažné pivnice s cieľom
uskladniť víno a poľnohospodárske plodiny.
Okolo roku 1631 moldavský rodák Máté Laczkó Szepsi
pripravil pre kňažnú Zuzanu Lórántffyovú prvý tokajský
samotok. Tento krátky historický exkurz dokazuje, že
Moldava má bohatú obchodnú tradíciu. Svedčia o tom mnohé
pivnice nachádzajúce sa pod historickým centrom mesta.
Z peňažných prostriedkov Phare - CBC a zo zdrojov mesta sa
zrealizovalo múzeum vín v jednej z pivníc, ktorá sa nachádza
po Mestským kultúrnym strediskom.Nadväzujúc na históriu, chce mesto udržiavať styky
s tokajskou oblasťou a tieto tradície chce využiť aj pre rozvoj cestovného ruchu.
Budova Mestského úradu
Budova Mestského úradu je jednoposchodová nárožná budova. Nachádza sa na Hlavnom
námestí. Je to bloková stavba so štvorcovým pôdorysom,
pochádza zo začiatku 20. storočia (okolo r. 1905). Je pre ňu
charakteristický secesný štýl s prvkami historizujúcej
architektúry. Čelná fasáda je päťosová, na úrovni prízemia
členená pásovou rustikou, výrazne tvarovanou podokennou
rímsou. Medzi oknami 2. a 3. osi poschodia je kartuša
s erbom. Korunná rímsa nad prvou osou je ukončená
nadstaveným falošným druhým poschodím s malou
kupolovitou vežičkou. Vo vnútri interiéru sa zachovalo
pôvodné empírové - dubové schodisko. Budova vždy slúžila ako radnica. Je na zozname
kultúrnych pamiatok.
Kostol reformovanej cirkvi
Kostol reformovanej cirkvi sa nachádza na námestí
v historickom centre. Pochádza z roku 1773 a je postavený
v klasicistickom štýle. Veža bola dostavaná v roku 1789, má
dva zvony. Kostol bol rekonštruovaný v rokoch
1876,1922,1951 a opäť v rokoch 1997-1999. Zaujímavosťou
je prekrásne vyrezávaná kazateľnica.
Bývalá synagóga židovskej obce
Synagóga v Moldave nad Bodvou sa nachádza v centrálnej
časti mesta v blízkosti riečky Bodva a rovnomenného
penziónu. Stojí na okraji zachovanej časti pôvodnej zástavby
rodinných domov, ktoré boli v 2. pol. 20. storočia čiastočne
asanované, kvôli plánovanej výstavbe kultúrneho domu a
hotela Bodva, z ktorých bol nakoniec postavený iba hotel.
Samotná synagóga, ktorej existencia v dôsledku holokaustu
2. svetovej vojny stratila svoj pôvodný zmysel a funkčnosť,
sa v rokoch totality doplnila o dvojpodlažnú prístavbu a bola
využívaná ako pioniersky dom, neskôr ako centrum voľného

14

Konsolidovaná výročná správa Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2016
času. V rámci reštitúcií bola vrátená židovskej náboženskej obci a neskôr sa dostala do majetku
mesta kúpou. Toho času je už niekoľko rokov nevyužívaná.
Kaplnka sv. Rócha
Kaplnka sv. Rócha bola postavená na svahu v severnej časti
mesta na počesť sv. Rócha a na pamiatku obetí epidémie
cholery, ktorá v meste vypukla v roku 1831. Počas šiestich
týždňov zomrelo 212 obyvateľov mesta. Ďalšia epidémia
cholery v roku 1872 si vyžiadala 34 obetí. Na pamiatku obetí
sa každý rok na deň sv. Rócha slúži odpustná omša.
Katolícka fara
Katolícka fara je klasicistická dvojpodlažná budova,
nachádza sa na Hlavnej ulici č. 108. Pochádza z konca 18.
storočia. Medzi čelnými oknami druhého poschodia, sa
vo výklenku nachádza socha Sv. Jána Nepomuka.
V roku 1999 bola fasáda fary obnovená a na čelnú stenu bola
umiestnená mramorová tabuľa s menoslovom duchovných
pôsobiacich v Moldave za posledných 700 rokov.
Pamätná tabuľa Mátéa Szepsi Laczkó
Kombinovaná drevená a mramorová tabuľa odhalená v roku 1996 sa nachádza na priečelí
Farského úradu reformovanej cirkvi (Hlavná č. 47). Máté Laczkó Szepsi (1576-1633) kazateľ,
učiteľ historik a básnik bol prvým výrobcom tokajského samotoku "aszú". Máté Laczkó navštevoval školy najprv v Moldave, neskôr
v Sárospataku. Od roku 1606 vyučoval na školách v maďarskej obci
Olaszliszka a v Košiciach. Za finančnej podpory vplyvnej rodiny Mihálya
Lórántffyho sa dostal na štúdiá do Wittenbergu (1608). Potom pôsobil ako
kazateľ v obci Erdőbénye (Maďarsko). Od roku 1612 opäť študuje
v nemeckom Hanau, odkiaľ sa vracia opäť do Erdőbénye a dáva sa
do služieb Zuzany Lórántffyovej, manželky Juraja Rákócziho. Vtedy sa
začal zaoberať výrobou tokajského samotoku. Stanovil presnú receptúru
výroby tokajského "aszú", postup sa používa dodnes. Správa o kvalite a
liečivej sile vína prenikla rýchlo do celého sveta. Sám Paracelsus sa vybral do Uhorska, aby sa
presvedčil o účinkoch samotoku. Máté Laczkó Szepsi zomrel 20. januára 1633 v Erdőbénye.
Pamätná tabuľa Mártona Szepsi Csombor
Pamätná tabuľa sa nachádza v parku pred mestským úradom. Márton
Csombor Szepsi (1595-1622) je autorom prvého po maďarsky písaného
cestopisu Europica varietas. V tomto diele opisuje svoju cestu po Európe
v rokoch 1616-1619. Navštívil Poľsko, Dánsko, Holandsko, Anglicko,
Francúzsko, Nemecko a Čechy. Kniha vyšla v roku 1620 v Košiciach,
keď košický richtár Bocatius na odporúčania Petra Alvincziho zamestnal
Csombora ako rektora košickej školy.
Csombor neskôr pôsobil vo Vranove nad Topľou u rodiny Nyáriovcov.
Tu pod názvom Dvorná schóla napísal prvé maďarsky písané mravoučné
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- pedagogické dielo. Stal sa členom akadémie v Štrasburgu. Zomrel mladý ako obeť morovej
epidémie. Miesto jeho posledného odpočinku nepoznáme.
5.8 Významné osobnosti obce
György Szepsi Korotz - narodil sa v 70-tych rokoch 16. storočia. Učil sa v maďarskom
Sárospataku a veľmi mladý sa stal kancelárom kniežaťa Štefana Bocskaja. Po jeho smrti v roku
1606 sa opäť venoval štúdiám. V roku 1610 sa učil na školách v Marburgu, Heidebergu a
v Oxforde. Ako učitel pôsobil v Gönci, Sárospataku a v Košiciach, neskôr sa stal kazateľom
v Tokaji. Korotz zomrel v službách rodiny Nyáriovcov v dedine Nagykálló r. 1630.
Máté Szepsi Laczkó (1576-1633). Školu navštevoval v Moldave a potom v Sárospataku.
Od roku 1606 vyučoval na školách v maďarskej obci Olaszliszka a v Košiciach. Z Košíc
odišiel pomocou podpory Michala Lorántffyho na štúdiá do Wittenborgu (1608), kde sa stal
celonemeckým dozorným študentom z Uhorska. V roku 1610 bol už učiteľom v obci
"Erdőbénye" (v Maďarsku). V roku 1612 opäť študoval v Hanau, r. 1614 sa vrátil späť
do Erdőbénye. Neskôr sa dal do služieb Zuzany Lorántffyovej, manželky Juraja Rákociho. Bol
literárne činný ako historik a básnik. Napriek tomu jeho najslávnejším dielom je tokajské
samorodé víno, ktorého prípravu objavil a ako prvý tento druh vína ponúkal okolo roku 1630.
Pri príprave pravého tokajského sa dodnes dodržuje postup Szepsiho Laczkóa. Vynálezca
tohoto šľachetného nápoja zomrel 20. januára 1633 v obci Erdőbénye.
Márton Szepsi Csombor (1595-1622) – autor prvého po maďarsky písaného cestopisu
Europica varietas. V tomto diele autor opisuje svoju cestu po Európe v rokoch 1616-1619
(navštívil Poľsko, Dánsko, Holandsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Čechy). Csombor sa
stal členom štrassburskej akadémie. Zomrel mladý, ako obeť morovej epidémie.
István Szepsi – učiteľ v Nagyvárad (Oradea - dnešné Rumunsko), priateľ J. Korotza a učiteľ
Sz. Csombora.
Mihály Szepsi Lány– príbuzný Sz. Csombora. Učil sa vo Wittenbergu a v Marburgu. Roku
1609 sa stal rektorom v Sárospataku, neskôr kazateľom v obci Gönc a Tarcal. Bol priateľom
Alberta Szencziho M. Zomrel v roku 1634.
Pál Szepsi Bényei – vzdelanec, priateľ Alberta Szenci M. a Georgia Remusa z Norimbergu.
Učil sa v školách v Nemecku.
Mihály Szepsi H. . – študoval v Heidelbergu. Od roku 1609 bol rektorom v Debrecíne.
István Szepsi Nagy – rodák z Moldavy, ktorý sa neskôr usadil vo Varšave. Vo Varšave bol
známy ako mecenáš a podporovateľ mladých študentov hlavne z okolia Moldavy nad Bodvou.
Árpád Juhász (Schäffer), (2. 12. 1894 Moldava – 1945 Budapešť) – učil sa vo Viedni,
v Banskej Bystrici, v Rožňave, Miškolci. Ako novinár pôsobil Szatmárnémeti (dnešné Satu
Mare v Rumunsku), Debrecíne, Miškolci, Segedíne, Cluji a v Budapesti. Bol aj
spolupracovníkom časopisu Pesti Napló (Peštiansky denník). V rokoch 1937-1938 bol
redaktorom maďarského vysielania košického rozhlasu.
Attila Csáji (21. 3. 1939 Moldava nad Bodvou) - syn kazateľa ref. Cirkvi. Žije v Budapešti. Je
svetoznámim výtvarníkom, pri tvorbe používa hlavne laserovú techniku.
Béni Egressy (1814-1851) - Hudobný skladateľ, autor hudby "Szózata". Ako táborný hudobník
Györgya Klapku v Komárne, napísal známe hudobné dielo tzv. "Pochod Klapka". Je bratom
chýrneho herca Uhorska Gábora Egressyho. Béni Egressy je tvorcom textu opery Ferenca
Erkela "Bánk-Bán" a "László Hunyadi". Bol skladateľom melódií populárnych veršov
Alexandra Petőfiho. Pochádzal z reformovanej farskej rodiny, aj on sa stal kazateľom, hoci
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pôvodne chcel byť hercom, ako brat. V rokoch 1830 pôsobil ako učiteľ v Moldave nad
Bodvou.
Samuel Stanček sa narodil 18. 12. 1770 v Moldave nad Bodvou. Študoval na tunajšom
kalvínskom gymnáziu vo svojom rodisku, potom postupne v Košiciach, Dobšinej, Gemeri,
Soprone a dva roky strávil v Nemecku. Bol vychovávateľom detí Tomáša Tihanyiho,
kráľovského radcu, potom učiteľom na ústave v Štítniku, odkiaľ bol pozvaný za pomocného
duchovného do Lučenca. Postupne sa z kaplána stal riadnym kňazom, vysvätený bol
superintendantom Martinom Hamaljarom. Do úradu bol inštalovaný farárom Štefanom
Valentinyim z Maškovej a Ondrejom Muránskym z Kalinova. Pomocným kňazom mu bol
Samuel Hegedüs.
Počas pôsobenia Samuela Stančeka boli položené základy veže evanjelického kostola (1803)v
Lučenci. Dátum úmrtia a miesto jeho posledného odpočinku zatiaľ nepoznáme.
Jozef Fridrichovský sa narodil 17.3.1760 (pravdepodobne v Bytči). Stavovským zaradením
bol mešťan. Študoval vo Vacove (Vác) a v Pešti. Dňa 3.3.1792 bol vysvätený za farára a jeho
prvým miestom pôsobenia sa stáva Moldava. Vykonával funkciu kaplána katolíckej cirkvi.
V našom meste je až do konca roka 1799. Strávil tu jednu z najťažších historických periód,
nakoľko práve v tomto čase mesto úplne vyhorelo. V tejto ťažkej ekonomickej a sociálnej
situácii pomáhal tunajším obyvateľom ako len mohol. Napríklad svoje kone poskytol ľuďom
na prácu. Dňa 1.12.1799 sa stal študijným prefektom košického konventu, odporúčajúci list mu
napísal košický vikár. Jozef Fridrichovský bol členom Slovenského učeného tovarišstva –
organizácie založenej Antonom Bernolákom. Tovarišstvo šírilo bernoláčtinu – prvú verziu
kodifikovanej slovenčiny.
Fridrichovský bol členom jágerského stánku tovarišstva, ktorý patril k tým najagilnejším v tejto
organizácii. Bol predplatiteľom časopisu ktorý vydávali v slovenskom jazyku. Bol aj literárne
činný, napísal dielo: „Narratio Calamitatum quas Galliae Presbyteri Passi sunt in vado insulae
Aquarum, in oris Maritimus Santonum ad Guayanam damnati“ – ide o latinské verše
v hexametroch, opisuje dobrodružstvá francúzskych misionárov v Južnej Amerike.
Dátum úmrtia a miesto jeho posledného odpočinku zatiaľ nepoznáme.
György Radácsi , narodil sa v Moldave nad Bodvou 31.12.1846 - zomrel v Sárospataku
11.1.1928, bol reformovaný učiteľ. Svoje štúdia začína v Moldave nad Bodvou potom študuje
ďalej v maďarskom meste Sárospatak. V roku 1867 ukončil gymnázium, v roku 1871 teológiu.
Pracuje ako odborný asistent. V roku 1873 potom čo bol v zahraničí sa stane riadnym
učiteľom na gymnáziu. V roku 1877 postúpi na akadémiu teológie, na oddelenie biblie. V roku
1892 je členom súdnej rady v diecéze, v roku 1896 hlavný notár, od roku 1896 je náhradným
potom už opätovne riadnym členom konventu. Budapeštianska druhá synoda ju zvolila za
riadneho člena. V roku 1917 odchádza do dôchodku, ale do roku 1925 pracuje ako zástupca.
V rokoch 1882 - 1886 bol spoluredaktorom, v rokoch 1887 - 1896 redaktorom časopisu:
Sárospataki Lapok. Od roku 1905 je šéfredaktorom časopisu Sárospataki Református Lapok.
Pracoval aj v literárnej oblasti vďaka ktorej od počiatkov do roku 1915 je členom výboru
literárnej spoločnosti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. Zohral dôležitú úlohu v postavení
sochy Károlyi v maďarskej obci Gönc, ktorej pamiatku si úctil vydaním pamätnej knihy
s názvom: "A Károlyi-biblia háromszázados örömünnepének emlékkönyve". Pre literárnu
spoločnosť Sárospataki Irodalmi Kör, ktorého bol nejaký čas notárom, konateľom, predsedom
prepracoval viacero starších učebníc s teologickým obsahom. Zúčastní sa aj prekladu biblie.
Lektoroval pamätnú knihu vydanú absolventom v rokoch 1859 - 1867. Vydal viacero väčších
prác s teologickou tematikou.
Bol svokrom Istána Harsányiho, strýkom Trócsányiho.
Literatúra: Pamätné listy Radácsiovcov (1928)
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Július Andorko sa narodil v Budulove 2.2.1883, zomrel 25.3.1909 v Budapešti. Študoval na
Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti u prof. H. Pepa, na Akadémii výtvarných umení v
Mníchove u prof. G. Hackla, Hereticha a H. von Zugela. Pôsobil ako uznávaný maliar v Paríži,
kde od Vincenta van Gogha získal obraz "Kytica kvetov vo váze". V roku 1906 pôsobil ako
umelec v Rumunsku v Nagybányi. Jeho obraz "Manželia pri stole" je vystavený v Slovenskej
národnej galérii v Bratislave.

6. Plnenie úloh mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:
- Základná škola na ul. ČSA 15
- Základná škola na ul. Severná 21
- Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
- Materská škola na ul. Hviezdoslavova
- Materská škola na ul. Krátka
- Materská škola v mestskej časti Budulov
- Materská škola na ul. Severnej
- Materská škola na ul. ČSA
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola
- Centrum voľného času CVrČek
Okrem školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad
Bodvou, sú na území nášho mesta nasledovné školské zariadenia, ktoré poskytujú výchovu
a vzdelávanie:
- Gymnázium Štefana Moysesa
- Stredná odborná škola – Szakközépiskola Moldava nad Bodvou
- Cirkevná spojená škola Blahoslavenej Sáry Salkaházi s VJM
- Spojená škola
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytujú súkromní lekári.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Zariadenie sociálnych služieb – Domov sv. Alžbety.
- Zachraňujeme životy n.o., ktorá zabezpečuje DSS Večné deti a do 30.06.2017
nocľaháreň
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje príspevková organizácia Mestské
kultúrne stredisko, ktoré má zabezpečuje okrem kultúrnych podujatí aj chod infocentra,
mestskej knižnice a spravuje pamiatkovú budovu Kováčskej vyhne a vínnu pivnicu.
Okrem toho mesto svojím príspevkom z rozpočtu mesta v roku 2016 podporilo organizácie,
ktoré na území mesta zabezpečujú spoločenský a kultúrny život ako EgreBi, Maďarský
spoločenský a kultúrny zväz m.o., Csemadok (Budulov), Oblastný výbor Csemadok Košiceokolie, Klub tanečného športu PTK, Matica Slovenská., Združenie Bodva E.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja sa bude mesto orientovať na rozvoj cestovného
ruchu v meste.
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6.5. Hospodárstvo
V Moldave nad Bodvou je rôznorodý druh poskytovaných služieb ako kaderníctvo
a kozmetika, ubytovacie služby, kaviarne, reštaurácie, poradenské a sprostredkovateľské
služby, finančníctvo a poistenie, auto-moto. Na území mesta majú svoje pobočky aj významné
banky, ako Všeobecná úverová banka a.s., Slovenská sporiteľňa a.s, OTP Banka Slovensko
a.s., Prima Banka Slovensko a.s., a Poštová Banka a.s. .
Priemysel je v meste sústredená v južnej časti mesta, kde sa nachádzajú spoločnosti
z rôznorodým odvetvím výroby. V srdci sídliska sa nachádza trhovisko, ktoré je zásobované
domácimi výrobcami. Obchodná sieť je postavená na zástupcoch významných reťazcov, ak
Coop Jenodtka, Tesco, Billa, Milk-agro a LIDL.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok
2016. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2015 uznesením
číslo 151/2015.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
1. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 179/2016, z 8. februára 2016
2. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 194/2016, z 15. marca 2016
3. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 235/2016, z 8. apríla 2016
4. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 240/2016, z 25. apríla 2016
5. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 246/2016, z 9. júna 2016
6. Rozpočtové opatrenie primátora č. 1/2016, z 11. júla 2016
7. Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2016, z 12. júla 2016
8. Rozpočtové opatrenie primátora č. 3/2016, z 8. novembra 2016
9. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č. 324/2016, z 24.novembra 2016
10. Rozpočtové opatrenie uznesením Mestského zastupiteľstva č.357/2016,z 16.decembra 2016
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subj.
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subj.
Rozpočtové hospodárenie

8 196 079
7 864 460
28 958
0
302 661
7 899 515
4 082 145
187 633
217 673
3 412 064
296 564

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

8 948 542
8 300 909
257 300
51 317
339 016
8 853 367
4 661 456
409 588
213 263
3 569 060
95 175

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2016

8 747 285,94
8 199 439,60
156 307,58
51 066,24
340 472,52
8 474 432,19
4 323 308,90
368 414,72
213 364,80
3 569 043,77
272 853,75

%
plnenia

97,75
98,77
60,75
99,51
100,42
95,71
92,74
89,94
100,04
99,99
286,68
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7.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy mesta
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky mesta
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy mesta
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky mesta
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie mesta
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
8 536 022,12
8 199 439,60
336 582,52

7 871 851,68
4 323 308,90
3 548 542,78

664 170,44
160 197,58
156 307,58
3 890,00

388 915,71
368 414,72
20 500,99

-228 718,13
435 452,31
53 284,15
382 168,16
51 066,24
213 664,80

-162 598,56
8 747 285,94
8 474 432,19
272 853,75
53 284,15
219 569,60

Prebytok rozpočtu v sume 435 452,31 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 53 284,15 EUR boli použité na
tvorbu rezervného fondu 382 168,16 Eur.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume -162 598,56 Eur, boli vysporiadané z rezervného fondu
162 598,56 Eur.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 882,45 Eur, a to na :
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- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4 905,85 Eur
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 7 399,00 Eur
- školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 2 162,60 Eur
- prídavky na deti – osobitný príjemca 2 758,40 Eur
- spracovanie osobitného príjemcu 846,60 Eur
- príspevok na sociálnu oblasť 12 810,00 Eur
b) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 22 401,70 Eur,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností bola tvorba
rezervného fondu za rok 2016 vo výške 219 569,60 Eur.
7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

8 747 285,94

8 593 669

8 542 669

8 542 669

8 199 439,60
156 307,58
51 066,24
340 472,52

8 226 265
0
45 000
322 404

8 226 265
0
0
316 404

8 226 265
0
0
316 404

Skutočnosť
k 31.12.2016
8 474 432,19

Rozpočet
na rok 2017
8 562 058

Rozpočet
na rok 2018
8 517 186

Rozpočet
na rok 2019
8 458 882

4 323 308,90
368 414,72

4 460 743
384 858

4 567 364
231 958

4 454 564
322 000

213 364,80
3 569 043,77

190 783
3 525 674

192 190
3 525 674

156 644
3 525 674

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok

Skutočnosť
k 31.12.2015
23 250 402,59

Skutočnosť
k 31.12.2016
23 278 837,03

Predpoklad
na rok 2017
23 587 921,08

18 139 271,33

18 032 283,74

18 326 904,33

9 646,51

36 636,19

18 308,71
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Dlhodobý hmotný majetok

16 169 639,23

16 040 641,05

16 348 610,03

Dlhodobý finančný majetok

1 959 985,59

1 955 006,50

1 959 985,59

Obežný majetok spolu

5 106 984,11

5 243 394,94

5 256 516,74

7 947,48

2 707,44

7 600,00

3 874 157,29

3 766 889,93

3 761 007,44

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

496 986,28

544 890,44

410 000,00

Finančné účty

727 893,06

928 907,13

1 077 909,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 147,15

3 158,35

4 500,01

Predpoklad
na rok 2017
24 975 804,85

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu

24 602 368,19

Skutočnosť
k 31.12.2016
23 845 918,52

Neobežný majetok spolu

22 230 172,05

21 995 169,72

22 417 804,85

18 599,51

43 093,19

27 261,71

Dlhodobý hmotný majetok

20 251 586,95

20 004 937,03

20 430 557,75

Dlhodobý finančný majetok

1 959 985,59

1 947 139,50

1 959 985,39

Obežný majetok spolu

2 362 489,72

1 834 560,51

2 549 000,00

19 776,02

14 139,65

19 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

512 103,81

568 635,60

430 000,00

1 830 609,89

1 251 785,26

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 706,42

16 188,29

9 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
23 250 402,59

Skutočnosť
k 31.12.2016
23 278 837,03

Predpoklad
na rok 2017
23 587 921,08

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2015

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

22

Konsolidovaná výročná správa Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2016
Vlastné imanie

12 993 362,16

13 583 208,37

14 267 554,05

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

12 993 362,16

13 583 208,37

14 267 554,05

2 700 298,56

2 316 858,06

1 907 625,16

Rezervy

54 655,51

7 920,00

7 920,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

28 488,24

30 882,45

30 000,00

1 407 643,99

1 235 490,90

1 100 000,00

Krátkodobé záväzky

310 869,75

312 859,55

40 000,00

Bankové úvery a výpomoci

898 641,07

729 705,16

729 705,16

7 556 741,87

7 378 770,60

7 412 741,87

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2015
24 602 368,19

Skutočnosť
k 31.12.2016
23 845 918,52

Predpoklad
na rok 2017
24 975 804,85

Vlastné imanie

12 984 198,47

13 555 761,74

15 165 899,69

0,00

0,00

0,00

9 071,79

0,00

9 071,79

12 975 126,68

13 555 761,74

15 156 827,90

3 851 835,17

2 705 722,96

2 197 605,16

Rezervy

64 297,88

7 920,00

10 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

28 488,24

32 172,97

30 000,00

1 960 967,54

1 255 857,42

1 360 900,00

Krátkodobé záväzky

899 440,44

680 067,41

67 000,00

Bankové úvery a výpomoci

898 641,07

729 705,16

729 705,16

7 766 334,55

7 584 433,82

7 612 300,00

Výsledok hospodárenia
Záväzky

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

496 986,28

544 890,44

Pohľadávky po lehote splatnosti

1 019 793,66

968 282,71

b) za konsolidovaný celok
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Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

512 103,81

568 635,60

Pohľadávky po lehote splatnosti

491 816,01

968 365,54

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

1 718 513,74

1 548 350,45

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

64 066,60

b) za konsolidovaný celok
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

2 860 407,98

2 641 656,36

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

64 066,60

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

5 588 430,23

5 903 270,95

5 757 425,24

50 – Spotrebované nákupy

399 059,18

517 438,90

361 118,03

51 – Služby

646 246,87

890 515,39

617 225,13

1 789 030,15

2 096 029,27

1 810 116,00

10 171,22

3 173,92

13 114,09

460 537,23

283 407,74

482 114,52

928 803,35

687 408,74

901 405,17

147 806,34

71 561,21

113 998,25

0,00

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

1 206 763,22

1 353 721,49

1 458 321,05

12,67

14,29

13,00

Výnosy

6 397 621,81

6 540 488,58

6 451 251,36

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
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60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

94 493,30

93 006,86

91 000,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 718 423,71

4 170 479,62

3 900 000,00

1 235 894,18

987 736,14

1 113 785,47

14 816,15

90 804,78

29 115,35

78 000,00

16 223,68

0,00

5 511,57

9 971,29

3 332,15

1 250 482,90

1 172 266,21

1 314 018,36

+ 809 191,58

+ 637 217,63

+ 693 826,12

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady

8 728 815,52

9 054 520,19

8 651 795,96

50 – Spotrebované nákupy

1 247 672,88

1 339 947,27

1 174 650,39

883 560,39

1 184 458,38

852 114,13

4 882 177,90

5 257 788,98

4 990 114,02

9 494,24

4 466,23

9 494,24

398 474,72

239 456,90

371 123,99

1 064 334,33

834 089,34

1 101 012,36

156 297,63

81 327,51

67 814,15

0,00

0,00

0,00

84 359,00

110 977,04

84 115,22

2 444,43

1 908,54

1 357,46

9 553 881,45

9 681 221,00

9 673 125,81

51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
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60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

900 946,18

869 896,16

900 112,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 712 697,77

4 164 655,23

3 900 000,00

1 278 073,27

1 063 925,28

1 231 117,85

14 816,15

90 804,78

29 115,35

98 324,56

16 241,28

9 447,52

6 499,23

12 813,29

3 332,15

3 542 524,29

3 462 884,98

3 600 000,00

+ 825 065,93

+626 800,81

+ 1 021 329,85

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 mesto prijalo nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Nadácia
Slovenskej
sporiteľne
Dobrovoľná požr. och.
SR
MPSVaR SR
MPSVaR SR
MPSVaR SR
MPSVaR SR
Fond sociálneho rozvoja
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR

Ochrana a tvorba ŽP„Chodník domov“

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
3 200,00

Materiálno-technické vybavenie DHZO

2 000,00

Účelové určenie grantov a transferov

Dotácia – domov dôchodcov
Dotácia – Večné deti
Dotácia – nocľaháreň
Rómska občianska hliadka
Terénny sociálny pracovníci
Znevýhodnený uchádzač
Chránená dielňa
DvHN – prídavky na deti
DvHN – osobitný príjemca
Spracovanie agendy DvHN
HN – školské potreby
HN – stravovanie detí
Skladník CO

153 600,00
31 680,00
11 520,00
30 051,34
36 789,92
89 146,51
13 990,98
92 671,69
100 530,07
3 753,26
13 447,00
55 902,00
385,54
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Ministerstvo vnútra SR
OÚ Košice – okolie
Úrad vlády SR
Obec Jasov
Obec Mokrance
Obec Poproč
Obec Rudník
Obec Cestice
Obec Žarnov
Obec Nižný Klátov
Obec Turňa nad Bodvou
Obec Sady nad Torysou
Obec Nižný Lánec
Obec Buzica
Obec Paňovce
Obec Hačava
Obec Peder
Obec Drienovec
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
OÚ Košice,odb. školstva
MDVaRR SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR
OÚ Košice – okolie
OÚ Košice – okolie
OÚ Košice – okolie
OÚ ŽP
MDVaRR SR

Vojnové hroby
Voľby NR SR
Podpora kultúry národnostných menšín
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Príspevok na činnosť CVČ
Normatívne prostriedky
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
Príspevok na učebnice
Sociálne znevýhodnené prostredie
Škola v prírode
LVVK
Asistenti
Odchodné
Projekty
PVŠS – Školský úrad
Materské školy
PVŠS – Spoločný stavebný úrad
PVŠS – ŠFRB
PVŠS – Cestná doprava
PVŠS – Matrika
PVŠS – Register adries
PVŠS – REGOB
PVŠS – Životné prostredie
Projekt - Regenerácia rómskeho osídlenia

81,48
8 694,72
1 000,00
900,00
624,00
36,66
124,92
30,00
108,00
20,90
186,00
16,64
40,00
385,00
62,70
120,00
144,00
523,08
2 299 423,00
40 790,00
29 506,00
6 019,44
31 385,00
8 200,00
14 963,70
3 902,75
6 861,00
4 351,00
27 264,00
16 764,00
18 786,93
26 402,68
483,93
11 818,38
45,80
3 696,66
982,00
49 506,57

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2016 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 89 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta:
Prijímateľ dotácie

ŠK BODVA
MEDVEDE, n.o.

Účelové určenie dotácie

Bežné výdavky na činnosť klubu
Bežné výdavky na činnosť klubu,

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

5 000,00
1 800,00
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FK B.O.D.V.A. a.s.,

projekt medzinárodný deň detí
Bežné výdavky na činnosť klubu

4 900,00

Horolezecký klub

Bežné výdavky na činnosť klubu

2 100,00

ŠK TAEKWON DO,
Atletický legionársky
klub, o.z.
Škoda Fan Club
Moldava, n.o.
ŠK Taekwon Do &
Kickboxing, o.z

Bežné výdavky na činnosť klubu

600,00

Bežné výdavky na činnosť klubu

4 400,00

Bežné výdavky na činnosť klubu

1 000,00

Združenie Bodva E, o.z.
Voda a život, n.o.
12Bercényi M. cscs. –
Skauti
Združenie Moldava
a okolie, o.z.
Zväz refom. kresť.
mládeže
EgreBi o.z.
OV Csemadok, o.z.
ZO Csemadok, o.z.
Matica Slovenská
Klub tanečného klubu
PTK, z.
Združenie Bodva E, o.z.
Csemadok Budulov
Slovenský zväz
zdravotne postihnutých
Szepsi Asszonykórus

Bežné výdavky na činnosť klubu,
projekt víkend. sparing sústredenie
Projekt XVII. Moldavský Pohár
Bodvy
Projekt: Záhrada lesnej víly

2 600,00
2 000,00
1 100,00

Projekt letný tábor skautov

1 000,00

Projekt mobilná univerzita

1 000,00

Bežné výdavky na činnosť klubu
Bežné výdavky na činnosť klubu,
projekt turičný koncert
Projekt 18. divadelný festival
Egressy B.
Bežné výdavky na činnosť klubu,
projekt 46. dni Fábryho
Bežné výdavky na činnosť klubu
Projekt sústredenie taneč.párov
v Rejdovej
Bežné výdavky na činnosť klubu

400,00
1 500,00
500,00
1 500,00
380,00
500,00
1 000,00

Bežné výdavky na projekt 15.
výročie založ.

300,00

Bežné výdavky na činnosť klubu

300,00

Bežné výdavky na činnosť klubu

200,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) Realizácia podzemných kontajnerov – 76 158,13 Eur
b) Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. ČSA, ul. Školská a ul. Krátka – 36 248,95 Eur
c) Rekonštrukcia MsKS – 19 055,32 Eur
d) Zriadenie výdajne stravy v ZŠaGsVJM – 18 036 Eur
e) Rekonštrukcia ŠJ pri MŠ na ul. Kráta – 6 911,59 Eur
f) Nákup nového serveru a softvérov – 30 582,06 Eur
g) Nákup štiepkovača – 22 000,00 Eur
h) Nákup nového oplotenia – cintorín – 18 625,32 Eur
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i)
j)
k)
l)

Rekonštrukcia kúpaliska – 16 562,94 Eur
Nákup nových hracích prvkov na detské ihriská – 16 100,00 Eur
Nákup 4ks kamier – 4 992,00 Eur
Nákup klimatizačného zariadenia v administratívnej budove MsÚ – Bartalosova – 14 618,16
Eur

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

rekonštrukcia materských škôl na ul. ČSA a ul. Severná
revitalizácia zelene a mobiliáru
výstavba nových miestnych komunikácií

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, t.j.
roku 2016.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči obchodnej spoločnosti Moldava Park a.s.
o určenie vlastníckeho práva k pozemkov, ktorých vlastníctvo mesto previedlo tejto
spoločnosti na základe kúpnej zmluvy zo dňa 15.08.2008, ale táto spoločnosť do dnešného
dňa neuhradila mestu kúpnu cenu za prevod vlastníctva vo výške 141.509,12,- €.
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči nadácii: Nadácia pre budúcnosť – A Jövoért
Alapítvány o určenie neplatnosti koncesnej zmluvy zo dňa 24.09.2014, ktorou mesto
neplatne previedlo správu k pozemkom v jeho vlastníctve do užívania tejto nadácie.
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou vo veci zrušenia nadácie: Nadácia pre budúcnosť –
A Jövoért Alapítvány z dôvodu jej nezákonného zriadenia a vykonávania činnosti v rozpore
s platnou právnou úpravou najmä zákona o nadáciách a zakladacími dokumentmi tejto
nadácie.
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči bývalému náčelníkovi mestskej polície
v meste Moldava nad Bodvou, p. PhDr. Františkovi Rigo o určenie neplatnosti skončenia
tohto pracovného pomeru.
 Súdny spor mesta Moldava nad Bodvou voči obchodnej spoločnosti: Architektonické
štúdium Átrium s.r.o. o zaplatenie 4.920,- € z dôvodu neprevzatia a nezaplatenia ceny za
dielo, konkrétne vypracovania architektonickej - urbanistickej štúdie časti mesta Moldava
nad Bodvou. Mesto Moldava nad Bodvou má zato, že táto štúdia bola vypracovaná
v rozpore s pokynmi mesta a zmluvou o dielo a preto bola táto štúdia spoločnosti vrátená
a nebola jej uhradená cena za dielo.

Vypracoval: Miriam Špegárová

Schválil: JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Primátor mesta

V Moldave nad Bodvou, dňa 27. decembra 2017
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