Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom 5. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti:
- určenie overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- schválenie programu
- voľba návrhovej komisie.
2. Návrh na schválenie Stanov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou a voľba
členov Rady MŠK
3. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 6
4. Záver.

Uznesenie č. 85/2019
Bod č. 1 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou:
a) volí
za overovateľov zápisnice:

Ing. Vojtech Bodnár, Zoltán Dobos

b) berie na vedomie,
že za zapisovateľku bola určená:

Ing. Henrieta Tóthová

c) schvaľuje predložený program s nasledovnými zmenami:
1) vypustenie bodu č. 4 Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej
distribučnej, a. s.
2) prečíslovanie bodu č. 5 Záver ako bod č. 4
d) volí
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Roland Cingeľ, Bc. Norbert Pecze

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

__________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.
podpísané dňa 07. 06. 2019

Uznesenie č. 86/2019
Bod č. 2 Návrh na schválenie Stanov Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou
a voľba členov Rady MŠK
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou:
a) schvaľuje
Stanovy Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou po ich úprave nasledovne:
Čl. X:
- v bode 1) vypúšťa sa celé znenie s výnimkou vety „Členstvo v MŠK Moldava nad Bodvou vzniká na
základe písomnej prihlášky“,

- v bode 2) odrážka 1 sa vypúšťa „individuálne“,
- v bode 3) vypúšťa sa prvá veta „Individuálne členstvo v MŠK Moldava nad Bodvou je
dobrovoľné“,
- bod 4) vypúšťa sa,
- v bode 5) na začiatku vety sa vypúšťa slovo „Individuálne“,
- bod 8) vypúšťa sa celý bod,
- bod 11) vypúšťa sa celý bod.
Čl. XI:
- v bode 1) vypúšťa sa písmeno g),
- v bode 3) prečíslovať písm. d) ako písm. c)
Čl. XII:
- názov článku je „Rada MŠK“.
b) volí
členov Rady Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou v zložení:
Ladislav Zupko
Bc. Norbert Pecze
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.

__________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.
podpísané dňa 07. 06. 2019

Uznesenie č. 87/2019
Bod č. 3 Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 6
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou:
 berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2019 zo dňa 29. apríla 2019 v súlade s ustanovením § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 46/2019 zo
dňa 14. februára 2019
 schvaľuje
6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 6 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 :
10 286 983 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
592 804 EUR
Kapitálové príjmy:
217 673 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
396 775 EUR
Príjmy celkom
10 901 431 EUR

Bežné výdavky:
9 781 899 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 4 634 465 EUR
Kapitálové výdavky:
943 268 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné výdavkové oper. 170 343 EUR
Výdavky celkom
10 895 510 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za
rok 2019
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.

__________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.
podpísané dňa 07. 06. 2019

