Zápisnica
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 9. decembra 2019 od 9,30 h. do 13,30 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou.
Prítomní poslanci 8. VO: Ing Vojtech Bodnár, Ing. Roland Cingeľ, Ing. Ján Csala, Zoltán Dobos,
Ing. Július Grulyo, Ing. Oliver Kovács, Ing. Norbert Krušinský, PaedDr. Jana Ločová, Bc. Ľudovít
Matta, Mgr. István Nagy, Bc. Norbert Pecze, Ladislav Zupko, Ing. István Zachariaš,
Ospravedlnení:
Primátor: JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Prednostka: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
Hlavný kontrolór: PhDr. Mgr. Rastislav Král, PhD.
Pracovníci MsÚ: podľa prezenčnej listiny
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
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Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta otvoril a viedol 13. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, ktoré sa konalo dňa
9.12.2019 so začiatkom o 9,30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Moldave nad Bodvou.
Zasadnutie bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Primátor po zahájení MsZ skonštatoval, že rokovania MsZ
v Moldave nad Bodvou sa zúčastňuje 12 poslancov, pani poslankyňa PaedDr. Jana Ločová sa
dostavila neskôr. Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov. Rokovanie bolo uznášania
schopné.
Za overovateľov zápisnice primátor navrhol poslancov MsZ:
Ing. Norbert Krušinský, Zoltán Dobos
Za zapisovateľku primátor mesta určil pracovníčku mestského úradu Ing. Henrietu Tóthovú.
Primátor informoval, že v zmysle novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov podľa § 12 ods. 5 sa hlasuje o návrhu programu zasadnutia mestského
zasadnutia. Podľa § 12 ods. 5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na
začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu
návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Podľa § 12
ods. 4 návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Dodatočne dňa 5. 12. 2019 boli poslancom zaslané materiály:
- k bodu č. 9 Návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 a roky 2021 a 2022 – Stanovisko hlavného
kontrolóra,
- k bodu č. 11 Návrh rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok
2020 tabuľkový prehľad a aktualizovaný návrh na uznesenie.
- dňa 6. 12. 2019 bola poslancom zaslaná Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2019 a právna
analýza dvoch zmlúv moldavského festivalu
Program:
1. 1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
 určenie overovateľov zápisnice
 určenie zapisovateľa zápisnice
 voľba návrhovej komisie.
2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
5. Odpustenie dlhu Zachraňujeme životy, n. o., Moldava nad Bodvou a stanovisko hlavného
kontrolóra mesta
6. Návrh na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým
opatrením č. 18
7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou za
rok 2019
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8. Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok
2018
9. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 a roky 2021 – 2022
a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
10. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2020 a roky 2021,
2022
11. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok
2020 a roky 2021, 2022
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou O určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
13. Zámer spracovania Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava
nad Bodvou
14. Schválenie zámeru zapojenia sa do spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko do Fondu malých projektov
15. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - návrh
na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmu
verejných funkcionárov
16. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2020
17. Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2019
18. Správa o činnosti Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou od jeho založenia
19. Zámer odpredaja alebo dlhodobého prenájmu KVIST a VOP
20. Rôzne
21. Podnety občanov
22. Záver
Primátor dal hlasovať o programe podľa § 12 ods. 5 a 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že program bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
MsZ podľa predloženého návrhu.
Primátor následne vyzval poslancov, aby predložili ďalšie návrhy na zmenu. Neboli žiadne návrhy
na zmenu.
Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Július Grulyo, Ing. Oliver Kovács
Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie.
Prítomných: 12
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov MsZ.
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Bod č. 2. Odpovede na interpelácia a interpelácia poslancov
Odpovede na interpelácie prečítal primátor. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Na zasadnutie
prišla pani poslankyňa PaedDr. Jana Ločová. Pán primátor vyzval poslancov na interpelovanie.
Pán poslanec Zoltán Dobos interpeloval ohľadom garáží za bytovým domom Námestie
budovateľov 16 – 24, kde je neprejazdná cesta najmä v dažďovom období. Požiadal o vyrovnanie
povrchu cesty a odtoky dať do poriadku. Pripojil aj fotodokumentáciu. Pán primátor odpovedal, že
sa odpovie písomne.
Pán poslanec Ing. István Zachariaš navrhol, aby Mesto Moldava nad Bodvou sa zapojilo do
pomoci pre Mesto Prešov a navrhol zahrnúť do nasledujúceho programu a do rozpočtu sumu vo
výške 5 000,- € v súvislosti s katastrofickou udalosťou výbuchu plynu v bytovke. Pán primátor
odpovedal, že to pán poslanec navrhol aj na Mestskej rade. Pán hlavný kontrolór si prejde zákonné
možnosti a potom poslanci navrhnú formu úhrady a výšku sumy tak, aby bola správne
vysporiadaná v rozpočte. Dnes sa menia predpoklady príjmov a je z to, aby táto tragédia bola
sanovaná a pomohlo sa, možno nájdeme aj viac zdrojov. Chce osloviť primátorku mesta, akým
spôsobom budú realizovať podpory.
Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 berie na vedomie
Odpovede na interpelácie prednesené na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad
Bodvou.
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 3 Kontrola plnenia uznesení
Pán primátor informoval o kontrole plnení uznesení. Správa mestského úradu o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou je súčasťou zápisnice.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal
hlasovať o návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
•

berie na vedomie

Správu mestského úradu o kontrole plnenia uznesení z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou.

4

Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 4 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Pán primátor odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi. Pán hl. kontrolór uviedol materiál plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Mestská rada materiál prorokovala a odporučila mestskému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti prerokovať a schváliť. Materiál je súčasťou zápisnice.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať
o návrhu na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou:
•

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 5 Návrh na odpustenie dlhu Zachraňujeme životy, n. o. vo výške 8 335,25 €
Pán primátor informoval o návrhu na odpustenie dlhu Zachraňujeme životy n.o. vo výške 8 335,25
€. Dôvodová správa je prílohou zápisnice. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu
materiál schváliť.
Komisia finančná, správy majetku a obchodu odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť odpustenie dlhu pre Zachraňujeme životy n. o. Moldava nad Bodvou.
Vyjadrenie hlavného kontrolóra je súčasťou zápisnice.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal
hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 schvaľuje

5

v súlade s článkom 23 Správa pohľadávok, bodom 9. platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Moldava nad Bodvou trvalé odpustenie od vymáhania splatnej pohľadávky vo
výške 8 335,25 € (slovom: osemtisíctristotridsaťpäť eur aj dvadsaťpäť centov) voči organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou a to neziskovej organizácii
Zachraňujeme životy, n. o., so sídlom: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 35 582 707,
titulom neuhradeného nájomného za prenajaté priestory v období rokov 2013 až 2018 na základe
predložených zmlúv


berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky.
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 6 Návrh na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019
rozpočtovým opatrením č. 18
Pán primátor požiadal pani prednostku o prednesenie správy. Dôvodová správa je súčasťou
zápisnice. Správu prerokovala mestská rada, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť. Komisia finančná, správy majetku a obchodu odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť návrh na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019. Pán
hlavný kontrolór predložil správu k návrhu na 18. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019, ktorá je
súčasťou zápisnice. Pán primátor otvoril diskusiu. Pán poslanec Krušinský informoval, že finančná
komisia prerokovala žiadosť od Základnej školy na ul. Severná 21 v Moldave nad Bodvou, ktorá
požiadala o dofinancovanie ŠKD. Finančná komisia odporučila, aby k 31.12.2019 boli
dofinancované platy ŠKD vo výške 4 184 €. Pán poslanec si osvojil návrh finančnej komisie. Pán
poslanec Csala ako člen správnej rady Zachraňujeme životy n.o. navrhol zapracovať do 18. zmeny
aj poskytnutie dotácie vo výške 6 166 € pre Zachraňujeme životy n.o.. Pán Krušinský navrhol
zapracovať do 18. zmeny pre ZUŠ zníženie výdavkov o 2 900 € a navýšenie kapitálových
výdavkov o 2 900 € za účelom obstarania cimbalu. Pán primátor v diskusii sa vyjadril
k problémom financovania platov v ZŠ Severná a vyjadril ochotu škole pomôcť formou
dohadovacieho konania. V diskusii neboli ďalšie pozmeňujúce návrhy, preto ju primátor uzavrel
a dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zvlášť.
Hlasovanie o návrhu p. Csalu: Návrh na zmenu rozpočtu - dotáciu pre Zachraňujeme životy vo
výške 6 166 €
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
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Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh pána Krušinského na zmenu rozpočtu – dotácia pre Základnú školu na ul. Severnej
v Moldave nad Bodvou vo výške 4 184 €
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh pána Krušinského na zmenu rozpočtu – zmena výdavkov z bežných na kapitálové pre ZUŠ
vo výške 2 900
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Do diskusie sa už nezapojil nikto, preto primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:


schvaľuje

18. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 18 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), písm. a písm. c) 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 :
10 869 678 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
632 024 EUR
Kapitálové príjmy :
229 093 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
770 395 EUR
Príjmy celkom
11 869 166 EUR


Bežné výdavky :
10 266 043 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 119 226 EUR
Kapitálové výdavky :
1 430 796 EUR
z toho rozpočt. organizácie
2 900 EUR
Finančné výdavkové oper. 170 343 EUR
Výdavky celkom
11 867 182 EUR

schvaľuje

poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu Zachraňujeme životy n. o. v sume 6 166 EUR


berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za
rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
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Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 7 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad
Bodvou za rok 2019
Pán primátor informoval o návrhu na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska
v Moldave nad Bodvou za rok 2019. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Mestská rada
materiál prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku a obchodu: odporúča schváliť návrh na 1. zmenu
rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou. Komisia kultúry, cestovného
ruchu a cirkevných záležitostí prerokovala a odporučila MZ schváliť.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal
hlasovať o návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým
opatrením č. 1 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 :
Finančné príjmové operácie:
Príjmy celkom

291 716 EUR
20 983 EUR
312 699 EUR

Bežné výdavky :
309 449 EUR
Finančné výdavkové oper:
0 EUR
Výdavky celkom
309 449 EUR

Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 8 Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad
Bodvou za rok 2018
Pán primátor otvoril bod Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad
Bodvou za rok 2018. Predložený návrh je súčasťou zápisnice. Súčasťou materiálu je aj Správa
audítora. Podrobnejšie vysvetlenie podala pani prednostka. Mestská rada materiál prorokovala a
odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
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Stanovisko komisie finančnej, správy majetku a obchodu: odporúča schváliť Konsolidovanú
výročnú správu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal
hlasovať o návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 schvaľuje
Výročnú správu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018 v konsolidovanom znení.
Hlasovanie:
Prítomných: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 9 Návrh rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 a roky 2021 a 2022
Vysvetlenie k Návrh rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 a roky 2021 a 2022 podal
pán primátor. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Súčasťou materiálu je aj správa hlavného
kontrolóra. Podrobnejšie vysvetlenie podala pani prednostka. Mestská rada materiál prorokovala a
odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Stanoviská komisií:
Komisia finančná, správy majetku a obchodu: odporúča prerokovať a schváliť návrh rozpočtu.
Komisia ÚPaOŽP: s predloženým návrhom súhlasí, materiál odporúča prerokovať a schváliť.
Pán primátor otvoril diskusiu.
Pán poslanec Zachariaš uviedol, že toto nie je finálna podoba rozpočtu, lebo prognóza vývoja je
zlá. Tento rozpočet je ešte stále optimistický, ale treba sa zamyslieť aj na inými vecami, napríklad
hospodárenie našich organizácií. Programový rozpočet má zmysel iba vtedy, ak to vieme
naplánovať a budeme mať príjmy. Je to zákonná povinnosť. Pán primátor odpovedal, že rozpočet
bol vždy nastavený pozitívne s prebytkom, tento rozpočet je len základom. Problém je v tom, že
sme začali s veľkými projektami a v rozpočte chýba kofinancovanie. Predpokladané investície sú
vo výške 1 mil. eur a je veľká snaha nájsť financovanie z projektov EÚ. Rozpočet sa bude čerpať
predvídavo. Pán Krušinský informoval, že finančná komisia prijala dve rozhodnutia a to odporučila
schváliť so zmenami – zníženie výdavkovej časti rozpočtu príspevku pre Mestský športový klub
z 50 tis. na 15 tis. €, navýšenie výdavkovej časti rozpočtu pre dotácie v zmysle VZN o dotáciách
v oblasti kultúry a cirkvi zo 7 tis. na 10 tis. € a v oblasti športu z 15 tis. na 25 tis. €. V diskusii sa
poslanci rozprávali o konaní riaditeľa športového klubu a o dôvodoch, ktoré viedli k zmene
v návrhu na rozpočtu na rok 2020. Pán primátor vysvetlil, že týmto nebude schválený rozpočet
mestského športového klubu. Ak sa neschváli rozpočet, zo zákona sa musí dať príspevok 1/12
podľa rozpočtu za rok 2019, teda 2900 € a potom by schválili rozpočet. Pán Zachariaš doplnil, že
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ak sa neschváli rozpočet pre MŠK v rozpočte mesta, peniaze ostanú v našom rozpočte vyčlenené
ako rezerva, čo je v poriadku. Pán Bodnár navrhol znížiť vo výdavkovej časti rozpočtu príspevok
pre Mestský športový klub z 50 tis. na 37. tis € a zároveň odporučil schváliť rozpočet pre MŠK vo
výške 37 tis. €. Pán Zupko vyjadril nesúhlas s odporúčaním finančnej komisie. Pán Cingeľ
informoval, že Komisia športu odporučila navýšenie výdavkovej časti bežného rozpočtu v dotácia
v oblasti kultúry a cirkvi zo 7 tis. na 10 tis. a v oblasti športu z 15 tis. na 25 tis. a zníženie pre MŠK
z 50 tis. na 37 tis. €. Neboli ďalšie pozmeňujúce návrhy. Zo zasadnutia odišiel pán poslanec
Grulyo. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať o pozmeňujúcich
návrhoch.
Návrh pána Krušinského: zníženie výdavkovej časti bežného rozpočtu pre MŠK z 50 tis. na 15
tis.€
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 0
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Návrh pána Krušinského: navýšenie výdavkovej časti bežného rozpočtu na dotácie v zmysle VZN
v oblasti kultúry a cirkvi zo 7 tis. na 10 tis. € a v oblasti športu z 15 tis. na 25 tis. €
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Návrh pána Bodnára : zníženie pre MŠK z 50 tis. na 37 tis. €.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
•

schvaľuje

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2020 na úrovni podpoložiek.
Bežné príjmy :
11 009 590 EUR Bežné výdavky :
10 590 827 EUR
z toho rozpočt. organizácie: 607 809 EUR z toho rozpočt.organizácie:
5 307 229 EUR
Kapitálové príjmy :
284 188 EUR Kapitálové výdavky :
2 255 750 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 1 903 263 EUR Finančné výdavkové oper.
321 727 EUR
Príjmy celkom
13 197 041 EUR Výdavky celkom
13 168 304 EUR
•

berie na vedomie
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Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2021 – 2022
•

ukladá

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. – riaditeľom škôl a školských zariadení, riaditeľom
sociálnych služieb a príspevkovej organizácií vykonať rozpis svojich rozpočtov na rok 2020 a
predložiť na rokovanie ďalšieho zastupiteľstva
•

berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky
2021, 2022.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 10 Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou za rok
2020
Vysvetlenie k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou za rok
2020 podal pán primátor. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Mestská rada materiál
prorokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť. Komisia
finančná, správy majetku a obchodu a Komisia kultúry, cestovného ruchu a cirkevných náležitostí
odporučila schváliť predložený návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2020.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal
hlasovať o návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 schvaľuje
návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2020 vrátane programov rozpočtovým
opatrením č. 1 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 :
Finančné príjmové operácie:
Príjmy celkom

242 778 EUR
0 EUR
242 778 EUR

Bežné výdavky :
242 778 EUR
Finančné výdavkové oper.
0 EUR
Výdavky celkom
242 778 EUR.

Hlasovanie:
Prítomných: 12
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Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Pozmeňujúci návrh bol schválený.
Pán primátor dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
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.
Bod č. 11 Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu na rok 2020
Pán primátor otvoril bod návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu na rok 2020.
Navrhol preložiť rokovanie o tomto bode a preložiť na ďalšie zasadnutie MZ. Pán primátor otvoril
diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto primátor diskusiu uzavrel a dal hlasovať o návrhu na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 schvaľuje
prerušenie rokovania o tomto bode a jeho prerokovanie predložiť na ďalšie rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Kovács)
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou O určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
Vysvetlenie k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou O určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta pán primátor.
Podrobnejšie vysvetlenie podala pani prednostka. Materiál je súčasťou zápisnice. Mestská rada
materiál prerokovala a odporučila MZ prerokovať a schváliť. Školská komisia prerokovala
a odporučila schváliť Komisia finančná, správy majetku a obchodu prerokovala materiál
a jednohlasne odporučila schváliť. Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto,
preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou O určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta, ktorou sa určuje finančný príspevok na
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rok 2020 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa v materskej škole a na žiaka v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 13 Návrh zámeru spracovania Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu mesta
Moldava nad Bodvou
Vysvetlenie k návrhu zámeru spracovania Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu mesta
Moldava nad Bodvou podal pán primátor. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Mestská rada
materiál prerokovala a odporučila MZ schváliť. Komisia ÚPaOŽP: s predloženým návrhom
súhlasí, materiál odporúča prerokovať a schváliť. Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa
neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 schvaľuje
zámer spracovania Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu mesta Moldava nad Bodvou na
základe Zmluvy o dielo na spracovanie zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Moldava nad Bodvou
v prospech spoločnosti ARDIS a. s., so sídlom Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Zachariaš)
Nehlasovali: 0
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.

Bod č. 14 Zámer zapojenia sa do programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika
– Maďarsko do Fondu malých projektov
Vysvetlenie k Zámeru zapojenia sa do programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko do Fondu malých projektov podal pán primátor. Dôvodová správa je súčasťou
zápisnice. Mestská rada materiál prorokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál
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prerokovať a schváliť. Komisia finančná, správy majetku a obchodu a Komisia kultúry, cestovného
ruchu a cirkevných záležitostí odporúča schváliť zámer zapojenia sa do spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko do fondu malých projektov. Pán primátor otvoril diskusiu. Do
diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
•

schvaľuje

Zámer mesta Moldava nad Bodvou na zapojenie sa do Fondu malých projektov v rámci programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s projektami:
1.
Názov projektu: VLASTNORUČNE v rámci výzvy SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 1 –
Príroda a kultúra
2.
Názov projektu: MODROTLAČ - DŽÍNSOVINA MONARCHIE v rámci výzvy
SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a
osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Bod č. 15 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmu
verejných funkcionárov
Vysvetlenie k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmu verejných funkcionárov podal pán primátor. Pán primátor dal hlasovať, aby tento bod bol
prerokovaný neverejne.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Pán Zupko ako predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov podal správu Komisie o jej zisteniach. Správa je súčasťou zápisnice. Mestská rada
materiál prorokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal
hlasovať o návrhu na uznesenie.
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Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
•

schvaľuje

začatie konania dňom 09. 12. 2019 podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z. voči bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou Ing.
Imrichovi Ikrényimu, vo veci porušenia čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorého sa dopustil tým, že v lehote
ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t. j. v termíne do 31. 03. 2019 si nesplnil povinnosť
spočívajúcu v predložení písomného oznámenia
a zároveň:
 schvaľuje
začatie konania dňom 09. 12. 2019 podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z. voči bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou Ing.
Ľubomírovi Somodimu, vo veci porušenia čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorého sa dopustil tým,
že v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t. j. v termíne do 31. 03. 2019 si nesplnil
povinnosť spočívajúcu v predložení písomného oznámenia.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 16 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a ich obsahové
zameranie na rok 2020
Vysvetlenie k Plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a ich obsahové
zameranie na rok 2020 podal pán primátor. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Mestská rada
materiál prorokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Finančná komisia materiál prorokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať
a schváliť.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal
hlasovať o návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:


schvaľuje

15

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a ich obsahové zameranie na rok
2020.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 17 Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2019
Pán primátor otvoril bod Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2019 a odovzdal slovo hlavnému
kontrolórovi. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Mestská rada materiál prorokovala a
odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Pán primátor otvoril diskusiu. Zobral na vedomie správu hlavného kontrolóra a vyjadril
nespokojnosť s riadením MŠK. Vyzval riaditeľa MŠK na vyjadrenie. Pán riaditeľ sa odmietol
vyjadriť. Pán Csala bol nepríjemne zaskočený výsledkom kontroly. Odporučil, aby výsledky
kontroly boli prerokované na Komisii športu. Pán primátor navrhol mimoriadne zasadnutie MZ.
Pán Zachariaš vyjadril presvedčenie, aby sa primátor porozprával s aktérmi a zistil, čo je dôvodom
toho, čo je v správe obsiahnuté. Výstup by mal byť taký, aby neznižoval dôveru v MŠK.
Zakladaný bol s dobrou vierou, že bude riešiť šport v meste. Z toho dôvodu treba čím skôr riešiť
situáciu. Primátor sa vyjadril, že dôvera bola daná výškou príspevku MŠK. Výber riaditeľa možno
nebol správny, aj pán Kovács pri hlasovaní bol opatrný, čo je dobré, ale potreba športového klubu
je veľmi podstatná. Kým sa organizácia nastaví, bude to trvať viac rokov a je rád, že dostali
podnety veľmi skoro. Poďakoval hlavnému kontrolórovi za jeho prácu. Pán Krušinský informoval,
že v správe je napísané všetko a vyjadrovať sa k osobe netreba, priestor na vyjadrenie mal aj
riaditeľ MŠK, čo nevyužil. Klub treba sfunkčniť, treba doriešiť osobné veci. Indície finančnej
komisie sa naplnili a upravené sumy rozpočtu vyšli z tejto správy. Zúčastnil sa v sobotu futbalovej
akcie a chválil priebeh akcie, teda MŠK má zmysel, len treba ho doladiť, tak ako sme si ho
odsúhlasili. Pán primátor odpovedal, že na pondelok pripraví návrh na odvolanie pána riaditeľa, na
čo potrebuje vlastný popis. Ak chceme, aby klub bol funkčný, musíme ho personálne zabezpečiť.
Návrh na vymenovanie riaditeľa dal primátor, berie si preto za to osobnú zodpovednosť. Pán
Bodnár sa vyjadril, že pán riaditeľ si neosvojil pravidlá organizácie, odporučil, aby riaditeľ
navštívil primátora a informoval o dôvodoch, čo sa stalo. Pán Zupko sa vyjadril, že zobral na
vedomie správu hlavného kontrolóra, vyjadril sklamanie z celého diania, ale treba, aby klub
fungoval za každú cenu.
Do diskusie sa už nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať o návrhu uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:


berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly č. HK/7/2019.
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Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 18 Správa o činnosti Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou od jeho
založenia.
Vysvetlenie k správe o činnosti Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou od jeho
založenia podal pán primátor. Predmetná správa o činnosti je súčasťou zápisnice. Mestská rada
materiál prerokovala a zobrala na vedomie. K materiálu neprijala uznesenie.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 berie na vedomie Správu o činnosti Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou
od jeho založenia
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 0
Proti: 11
Zdržali sa: 1 (Dobos)
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia nebol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle
dodržiavania podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Bod č. 19 Návrh na schválenie zámeru dlhodobého prenájmu, resp. predaja (VOP, KVIST)
Vysvetlenie návrhu na schválenie zámeru dlhodobého prenájmu, resp. predaja (VOP, KVIST)
podal pán primátor. Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Mestská rada materiál prorokovala a
odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť. Komisia finančná, správy
majetku a obchodu odporúča schváliť zámer odpredaja alebo dlhodobého prenájmu objektu KVIST
a VOP. Komisia ÚP a OŽP odporúča zámer odpredaja alebo dlhodobého prenájmu objektu KVIST
a VOP schváliť. Odporučila, aby boli žiadosti potencionálnych záujemcov o predaj a prenájom
predložené na prerokovanie komisie na posúdenie prevádzky z hľadiska ochrany životného
prostredia.
Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii sa pán Kovács pýtal, že je tu uvedená firma S-eko, ktorá
má nájomnú zmluvu vo VOP na dobu 5 rokov, čo robí tá firma. Pán primátor odpovedal, že
vyrábajú obojstranné pásky a je to čínska technológia. Zmluvu majú na 5 rokov a zamestnávajú asi
12 ľudí a je tam predpoklad na predaj tohto majetku. Pán primátor odpovedal, že sa bude konať
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verejná súťaž alebo obstarávanie a bol by rád, ak by poslanci boli súčasťou rozhodovania. Pán
Dobos sa v sobotu zúčastnil na športovom podujatí vo VOP a tam na mieste už boli debaty a bol
záujem o prenájom.
Do diskusie sa už nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:
 schvaľuje
zámer mesta Moldava nad Bodvou dlhodobo prenajať, resp. odpredať komplex budov
s pozemkami (vo výmere celkovo 255 115 m2) na území bývalého Moldavského recyklačného
podniku a Vojenského útvaru formou obchodnej verejnej súťaže a to konkrétne nehnuteľnosti:
1. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 301 v kat. území Moldava nad Bodvou
a) stavby:
veľká sála podniku s.č. 893 na parcele registra „C“ č. 1987/2,
sklad, MTZ, ošetrovňa s.č. 1153 na parcele registra „C“ č. 1988/33,
kopka muničná s.č. 1155 na parcele registra „C“ č. 1988/35,
sauna
s.č. 1213 na parcele registra „C“ č.1987/5,
ubytovňa s.č. 1214 na parcele registra „C“ č. 1987/6,
ubytovňa s.č. 1215 na parcele registra „C“ č. 1987/7,
ubytovňa s.č. 1216 na parcele registra „C“ č. 1987/8,
ubytovňa s.č. 1217 na parcele registra „C“ č. 1987/9,
garáž
s.č. 1219 na parcele registra „C“ č. 1988/47,
garáž
s.č. 1220 na parcele registra „C“ č.1988/48,
garáž
s.č. 1221 na parcele registra „C“ č.1988/58,
garáž
s.č. 1222 na parcele registra „C“ č.1988/59,
sklad
s.č. 1223 na parcele registra „C“ č.1988/54,
sklad
s.č. 1224 na parcele registra „C“ č.1988/55,
sklad
s.č. 1225 na parcele registra „C“ č. 1988/60,
sklad
s.č. 1226 na parcele registra „C“ č. 1988/61,
sklad
s.č. 1227 na parcele registra „C“ č. 1988/62,
sklad
s.č. 1128 na parcele registra „C“ č. 1988/63,
sklad
s.č. 1229 na parcele registra „C“ č. 1988/64,
sklad
s.č. 1230 na parcele registra „C“ č. 1988/65,
sklad
s.č. 1231 na parcele registra „C“ č.1988/66,
sklad
s.č. 1232 na parcele registra „C“ č.1988/67,
verejná správa s.č. 1233 na parcele registra „C“ č. 1988/57,
administratívna budova s.č. 1234 na parcele registra „C“ č.1988/41, administratívna
budova s.č. 1235 na parcele registra „C“ č. 1988/42,
b) parcely registra „C“:
č. 1970/4 zastavaná pl. o výmere 31489 m2,
č. 1970/5 zastavaná pl. o výmere 1051 m2,
č. 1970/6 zastavaná pl. o výmere 1061 m2,
č. 1987/1 zastavaná pl. o výmere 9723 m2,
č. 1987/2 zastavaná pl. o výmere 588 m2,
č. 1987/3 zastavaná pl. o výmere 405 m2,
č. 1987/4 zastavaná pl. o výmere 1082 m2,
č. 1987/5 zastavaná pl. o výmere
175 m2,
č. 1987/6 zastavaná pl. o výmere
70 m2,
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č. 1987/7 zastavaná pl. o výmere
338 m2,
č. 1987/8 zastavaná pl. o výmere
335 m2,
č. 1987/9 zastavaná pl. o výmere
336 m2,
č. 1987/10 zastavaná pl. o výmere
8 m2,
č. 1988/1 zastavaná pl. o výmere 83777 m2,
č. 1988/2 zastavaná pl. o výmere 15892 m2,
č. 1988/33 zastavaná pl. o výmere 1328 m2,
č. 1988/34 zastavaná pl. o výmere 2609 m2,
č. 1988/35 zastavaná pl. o výmere
31 m2,
č. 1988/36 zastavaná pl. o výmere 15492 m2,
č. 1988/37 zastavaná pl. o výmere 9286 m2,
č. 1988/38 zastavaná pl. o výmere 13311 m2,
č. 1988/39 zastavaná pl. o výmere 1935 m2,
č. 1988/40 zastavaná pl. o výmere 8988 m2,
č. 1988/41 zastavaná pl. o výmere 479 m2,
č. 1988/42 zastavaná pl. o výmere 579 m2,
č. 1988/43 zastavaná pl. o výmere
9 m2,
č. 1988/44 zastavaná pl. o výmere 1148 m2,
č. 1988/45 zastavaná pl. o výmere 1880 m2,
č. 1988/46 zastavaná pl. o výmere 7083 m2,
č. 1988/47 zastavaná pl. o výmere 2984 m2,
č. 1988/48 zastavaná pl. o výmere 5489 m2,
č. 1988/49 zastavaná pl. o výmere 953 m2,
č. 1988/50 zastavaná pl. o výmere 1190 m2,
č. 1988/51 zastavaná pl. o výmere 1082 m2,
č. 1988/52 zastavaná pl. o výmere
45 m2,
č. 1988/53 zastavaná pl. o výmere 444 m2,
č. 1988/54 zastavaná pl. o výmere
16 m2,
č. 1988/55 zastavaná pl. o výmere
16 m2,
č. 1988/56 zastavaná pl. o výmere 810 m2,
č. 1988/57 zastavaná pl. o výmere 265 m2,
č. 1988/58 zastavaná pl. o výmere
845 m2,
č. 1988/59 zastavaná pl. o výmere
787 m2,
č. 1988/60 zastavaná pl. o výmere 1316 m2,
č. 1988/61 zastavaná pl. o výmere 1324 m2,
č. 1988/62 zastavaná pl. o výmere 1321 m2,
č. 1988/63 zastavaná pl.o výmere 1331 m2,
č. 1988/64 zastavaná pl. o výmere 1540 m2,
č. 1988/65 zastavaná pl. o výmere 1327 m2,
č. 1988/66 zastavaná pl. o výmere 1319 m2,
č. 1988/67 zastavaná pl. o výmere 1520 m2,
č. 1995 zastavaná pl. o výmere
11759 m2,
o celkovej výmere 24 8171 m2
2. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2790 v kat. území Moldava nad Bodvou
a) parcely registra „C“:
č. 2005/1 zastavaná pl. o výmere 212 m2,
č. 2005/2 zastavaná pl. o výmere 366 m2,
č. 2005/4 zastavaná pl. o výmere 1101 m2,
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č. 2006/2 zastavaná pl. o výmere 133 m2,
č. 2006/4 zastavaná pl. o výmere 4998 m2,
b) parcely registra „E“:
č. 2529/2 zastavaná pl. o výmere
59 m2,
č. 2530/3 zastavaná pl. o výmere
75 m2,
o celkovej výmere 6 944 m2
a zároveň:


schvaľuje

zámer mesta Moldava nad Bodvou dlhodobo prenajať resp. odpredať nehnuteľnosti v areáli bývalej
Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou a to konkrétne:
1. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3522 v kat. území Moldava nad Bodvou
a) stavby:
budova s.č. 607 na parcele registra „C“ č. 796/4,
budova s.č. 1302 na parcele registra „C“ č. 796/3,
budova s.č. 1303 na parcele registra „C“ č. 796/5,
budova s.č. 1304 na parcele registra „C“ č. 796/6,
b) pozemky:
zastavaná plocha a nádvorie na parcele č. 796/1 o výmere 4662 m2,
zastavaná plocha a nádvorie na parcele č. 796/3 o výmere 1078 m2,
zastavaná plocha a nádvorie na parcele č. 796/4 o výmere 956 m2,
zastavaná plocha a nádvorie na parcele č. 796/5 o výmere 391 m2,
zastavaná plocha a nádvorie na parcele č. 796/6 o výmere 879 m2,
zastavaná plocha a nádvorie na parcele č. 796/7 o výmere 402 m2,
 schvaľuje
ponuky možného dlhodobého prenájmu, resp. odpredaja predložiť na posúdenie Komisie pre
územné plánovanie a ochranu životného prostredia.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
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.
Bod č. 20 Rôzne
Pán primátor využil príležitosť v tomto bode, aby informoval o liste, ktorý doručila dňa 5.
decembra 2019 riaditeľka Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou pani Mgr. Gabriela
Janičová. Zo strany základnej školy ide o poďakovanie voleným orgánom – primátorovi mesta
a poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou v súvislosti s kofinancovaním
projektu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“. K 30. 11. 2019 boli ukončené práce na oprave
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palubovky telocvične školy. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie vytvorenia bezpečného
a vyhovujúceho športového priestoru, čo sa vďaka opravenej palubovke podarilo splniť.
Telocvičňa bola odovzdaná do užívania dňa 6. 12. 2019, kedy pre žiakov 5. – 9. ročníka základná
škola organizuje Futbalový maratón. Prosbu pani riaditeľky Mgr. Janičovej, rád tlmočil poslancom
mestského zastupiteľstva a aj v ich mene si dovolil základnej škole a osobne pani riaditeľke
a kolektívu zaželať veľa sily a energie v ďalšej práci.
Pán primátor otvoril diskusiu.
Pán Kovács informoval o zámere vybudovania skládky nebezpečného odpadu v Jasove vedľa
skládky tuhého komunálneho odpadu vo výške asi 150 tis m3. Prečítal stanovisko Úradu
Košického samosprávneho kraja, ktorý vyjadril nesúhlas s týmto zámerom. Toto stanovisko bolo
predložené na rokovanie Komisie UP a ŽP, ktoré sa stotožnilo s týmto stanoviskom. Požiadal
o vyjadrenie a zaslanie listu predsedovi vlády, aby to malo váhu. Zatiaľ je len oznámenie o zámere
ale bol by rád, aby bolo vyjadrenie v tomto duchu. Pán primátor sa vyjadril, že to má obrovský
vplyv na životné prostredie, veríme, že sa to nerozvinie do tých rozmerov ako skládka v Pezinku.
Možno by bolo vhodné organizovať petíciu. Nečítal vyjadrenie Obce Jasov. Pán Kovács navrhol,
aby každé jedno mesto zaslalo také vyjadrenie, ako zaslala Obec Jasov a zaslalo predsedovi vlády.
V KSK sú evidované 4 skládky nebezpečných odpadov, PSK 1 a ŽSK ani jednu. Pán Zachariaš sa
vyjadril, že v obci Jasov bola plánovaná ešte jedna kazeta, ale na komunálny odpad a nie na
nebezpečný. Do diskusie sa už nezapojil nikto .
Pán Kovács predčítal návrh na uznesenie, primátor dal následne hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou:
 vyjadruje nesúhlas
s navrhovanou výstavbou a následne prevádzkou skládky nebezpečných odpadov Jasov.
Navrhovaná skládka je v rozpore s cieľmi a aktivitami Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja regiónu a jej umiestnenie a prevádzka by zhoršila životné prostredie a kvalitu života nielen
obyvateľov obce Jasov, ale aj celého mikroregiónu „Rudohorie“ a „Údolie Bodvy“.
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.
Pán primátor sa v závere poďakoval za celoročnú prácu poslancov a dovolil si ich pozvať na
priateľský koncoročný obed, aby ich uctil ako osobnosti mesta.
Bod č. 21 Podnety občanov
Neboli podnety od občanov
Bod č. 22 Záver
Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí sú platné,
vykonateľné a v súlade so zákonom. Primátor ukončil rokovanie 13. zasadnutia MsZ a poďakoval
sa prítomným za účasť.
Čas ukončenia: 13,30 hod.
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