Zápisnica
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 09. decembra 2021 od 9,00 h. do 10,45 hod.
vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska, 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, Mgr. Norbert Pecze, Ing. István Zachariaš,
Ospravedlnení poslanci: Ladislav Zupko,
Primátor: JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Prednostka: PaedDr. Klára Vranaiová, 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 32. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, ktoré sa konalo dňa
09. 12. 2021 so začiatkom o 9,00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska 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, pán poslanec Ladislav Zupko
sa ospravedlnil, prítomná bola nadpolovičná väčšina poslancov. Rokovanie bolo uznášania
schopné.
Za overovateľov zápisnice primátor navrhol poslancov MsZ:
Mgr. István Nagy, Tamás Elek.
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.
Program:
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
• určenie overovateľov zápisnice
• určenie zapisovateľa zápisnice
• voľba návrhovej komisie
2. Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2021
Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2021
Správa o kontrolnej činnosti HK 4/2021
3. Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 456/2021
Návrh na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
5. Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou k úverovej zmluve
č. 1197/CC/20 od Slovenskej sporiteľne a. s.
6. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
7. Doplnenie rozsahu obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu sídelného útvaru
Moldava nad Bodvou
8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou
8/1 Návrh na určenie platu primátora mesta
9. Čerpanie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30. 09. 2021
10. Návrh na 8. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021
11. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou
v roku 2021
12. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2022
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13. Zmena Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov
Komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta
Moldava nad Bodvou
14. Zámer zriadenia Environmentálneho centra v budove bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou
15. Oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 465/2021 z 31.
zasadnutia zo dňa 21.10.2021 - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „ Modernizácia priestorov
kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“
16. Rôzne
17. Podnety občanov
18. Záver
Návrh programu rokovania zastupiteľstva poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou. Materiál k
programu rokovania bol doručený dňa 26.11. 2021. Dodatočne dňa 07.12. 2021 boli doručené
opravené a doplnené materiály v zmysle záverov 39. zasadnutia mestskej rady a dňa 8.12.2021
aktualizovaná pozvánka.
Primátor dal hlasovať o programe podľa § 12 ods. 5 a 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že program bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
MsZ podľa predloženého návrhu. Primátor vyzval poslancov, aby predložili ďalšie návrhy na
zmenu. Neboli ďalšie návrhy na zmenu.
Pán primátor následne dal návrh na vypustenie bodov programu na základe záverov rokovania
mestskej rady bod bodmi:
- č. 7 Doplnenie rozsahu obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu sídelného
útvaru Moldava nad Bodvou.
- č. 6 Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
Pán primátor dal hlasovať o vypustení dvoch bodov naraz z programu rokovania:
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že vypustenie bodov č. 6 a č. 7 bolo schválené.
Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť
návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Jana Ločová, Bc. Ľudovít Matta.
Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2 ( Ločová, Matta)
Nehlasovali: 0
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Primátor skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov MsZ.
Bod č. 2 Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2021, Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2021
a Správa o kontrolnej činnosti HK 4/2021
Primátor požiadal hlavného kontrolóra mesta, aby uviedol materiály.
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta predniesol informácie k materiálom.
Predložené správy sú súčasťou zápisnice a sú zverejnené na webstránke mesta Moldava nad
Bodvou.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálov
• berie na vedomie
• 1) Správu o výsledku kontroly č. HK/5/2021
• 2) Správu o výsledku kontroly č. HK/6/2021
• 3) Správu o kontrolnej činnosti HK 4/2021.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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 Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 456/2021
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad
Bodvou Uznesením č. 456/2021 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava
nad Bodvou 9. decembra 2021 s tým, že voľba sa uskutoční v rámci programu 33. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.
Zároveň týmto uznesením ustanovilo:
- podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra,
- predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti písomnej prihlášky
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, miesto, čas a spôsob odovzdania prihlášky
kandidátov,
- informáciu k otváraniu obálok a rozsah úloh, ktoré zabezpečí komisia, vrátane zaslania
Pozvánky na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.
Oprava uznesenia je administratívneho charakteru, ide o opravu v dvoch častiach uznesenia, ktorá
sa týka poradia konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom sa uskutoční voľba
hlavného kontrolóra mesta.
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V procese prípravy rokovania mestského zastupiteľstva do konca roka 2021 mesto plánovalo
uskutočnenie ešte jedného zasadnutia dňa 16. 11. 2021, ktoré vzhľadom na epidemiologickú
situáciu na mestskom úrade bolo zrušené, z uvedeného dôvodu administratívne dochádza k zmene
poradia zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra.
Tá sa uskutoční nie na 33. ale 32. zasadnutí.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálov
• schvaľuje
opravu Uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 456/2021 zo dňa 21. 10. 2021
Návrh na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou a
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
• v časti vyhlasuje, sa upravuje druhá veta „Voľba sa uskutoční v rámci programu 32. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou“.
• v časti ustanovuje bod d) zabezpečenie úloh komisiou sa upravuje znenie poslednej zarážky
„odoslať kandidátom písomnú informáciu o splnení podmienok pre voľbu a náležitostiach
prihlášky a zároveň zaslať Pozvánku na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad
Bodvou“.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 4 Voľba hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad
Bodvou uznesením č. 456/2021 na 31. zasadnutí dňa 21. októbra 2021 za deň konania voľby
hlavného kontrolóra vyhlásilo 9. december 2021 vrátane ustanovenia spôsobu vykonania voľby,
podmienok účasti a náležitostí prihlášky pre účasť vo voľbách na funkciu hlavného kontrolóra
mesta Moldava nad Bodvou. Vyššie uvedené vyhlásenie mestského zastupiteľstva úrad realizoval
na základe poverenia primátora mesta Moldava nad Bodvou zverejnením na elektronickej úradnej
tabuli a úradnej tabuli formou vyvesenia a zverejnením na internetovej stránke mesta dňa 27. 10.
2021. Za termín ukončenia podávania prihlášok bol stanovený deň 24. november 2021 do 12.00
hod. s tým, že na podanie prihlášky bola za miesto jej podania určená podateľňa Mestského úradu
v Moldave nad, ul. Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou formou osobného doručenia alebo
zaslanie poštou na adresu Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad Školská 2, Moldava nad
Bodvou s označením obálky „Voľba hlavného kontrolóra„ a „Neotvárať“. Za účelom realizácie
uznesenia č. 456/2021 primátor mesta Moldava nad Bodvou vymenoval komisiu, úlohou ktorej
bolo zabezpečiť realizáciu uznesenia. Komisia prevzala 1 zalepenú neporušenú obálku. Po otvorení
obálky komisia konštatovala:
1) K termínu podávania prihlášok, k miestu a spôsobu ich odovzdania.
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Prihlášku doručil dňa 23. 11. 2021 osobne jeden kandidát na určené miesto a v stanovenom
termíne t. j. do 24. 11. 2021 do 12.00 hod. s vyznačením obálky „Voľba hlavného kontrolóra“
a „Neotvárať“. Ide o kandidáta Mgr. PhDr. Rastislava Krála, PhD., doterajšieho hlavného
kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou.
Na základe vyššie uvedeného kandidát splnil podmienku podania prihlášky v stanovenom termíne,
odovzdanie na určené miesto a osobné doručenie.
2) K overeniu splnenia náležitostí prihlášky ustanovené v bode b) vyššie spomínaného
uznesenia a k predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Komisia overila splnenie
ustanovených náležitostí prihlášky kandidáta Mgr. PhDr. Rastislava Krála, PhD. ako nevyhnutné
na to, aby kandidátom podaná prihláška bola akceptovateľná a aby sa kandidát mohol dňa 9. 12.
2021 zúčastniť voľby hlavného kontrolóra s konštatovaním, že podmienky boli splnené. Jeho
písomná prihláška obsahovala všetky v uznesení stanovené náležitostí, kandidát doručil profesijný
životopis, overené doklady o dosiahnutí najvyššieho vysokoškolského vzdelania II. stupňa
ekonomického a právneho zamerania vrátane Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania „Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň“.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa predkladá návrh, na základe ktorého sa voľby hlavného kontrolóra
zúčastní 1 kandidát a to Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.. Podľa platnej legislatívy na zvolenie
hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.
Podľa uznesenia voľby prebehnú verejným hlasovaním. Kandidát má právo v deň konania voľby
na vystúpenie pred mestským zastupiteľstvom v časovom rozsahu 5 minút.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí dňa 30. 11. 2021 a zobrala na vedomie
komisiou overené splnenie náležitostí doručenej prihlášky jedného kandidáta a predpokladov na
výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta ustanovené v prijatom uznesení.
Pán primátor dal do pozornosti aktualizáciu predloženého návrhu na uznesenie, ktorého súčasťou
je aj určenie platu hlavného kontrolóra podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení vo
výške 1 111,- eur, ktorý bude následne upravovaný v súlade § 18 c) zákona o obecnom zriadení.
Aktualizovaný návrh na uznesenie bol poslancom predložený na pracovnom rokovaní dňa 7. 12.
2021 spolu s materiálmi na 33. zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Pán primátor otvoril diskusiu. V diskusii sa pán primátor poďakoval za prácu, za nezávislý
a ľudský prístup. Pán poslanec Csala sa poďakoval v mene poslancov za prácu, vyzdvihol to, čo
povedal pán primátor, že kontroly prebehli ľudsky. Do diskusie sa už nezapojil nikto, preto ju
primátor uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
•
volí
Mgr. PhDr. Rastislava Krála, PhD. do funkcie hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou s
úväzkom 0,5
•
určuje
1) 14. december 2021 ako deň nástupu do práce, ktorý je určený aj ako deň začiatku jeho
funkčného obdobia
2) plat vo výške 1111,- eur s následnou úpravou podľa § 18c) zákona o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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.
Pán poslanec Zachariaš upriamil pozornosť na výsledok hlasovania, kde bolo hlasovanie „za“
jednohlasné, čo je veľmi vzácne, zablahoželal znovuzvolenému hlavnému kontrolórovi. Pán
poslanec Grulyo sa pripojil k blahoželaniu a poďakoval sa za spoluprácu.
Bod č. 5 Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou k úverovej
zmluve č. 1197/CC/20 od Slovenskej sporiteľne a. s.
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. Uznesením Mestského zastupiteľstva v
Moldave nad Bodvou č. 333/2020, zo dňa 21. októbra 2020, boli prijaté návratné zdroje
financovania - dlhodobý investičný úver vo výške 1 500 000,00 Eur, ktorého cieľom bolo
financovanie výstavby multifunkčnej haly a výstavby atletickej dráhy v Moldave nad Bodvou.
Celková cena stavebných prác na výstavbu Multifunkčnej haly vrátane dodatkov k dnešnému dňu
sú vo výške 1 450 669,38 Eur a na výstavbu atletického štadiónu vo výške 530 333,41 Eur.
Celkovo náklady na výstavbu multifunkčnej haly a atletického štadiónu sú vo výške 1 981 002,79
Eur. Mesto Moldava nad Bodvou v roku 2019 prijalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu
výstavby Multifunkčnej haly vo výške 750 000,00 Eur a od Slovenského atletického zväzu majú
byť v roku 2022 refundované náklady na výstavbu atletického štadiónu vo výške 100 000,00 Eur,
čo tvorí nenávratnú finančnú výpomoc celkovo vo výške 850 000,00 Eur. Z celkového úverového
rámca v sume 1 500 000,00 Eur je k dnešnému dňu zmluvne neviazaných celkovo 368 997,21 Eur,
ktoré navrhujeme použiť na výstavbu parkoviska pri Multifunkčnej hale v Moldave nad Bodvou v
predpokladanej hodnote 230 000,00 Eur (bez aktualizovaného rozpočtu).
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí dňa 30. 11. 2021 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Komisia finančná
materiál prerokovala a odporučila MZ schváliť v predloženom znení.
Pán primátor otvoril diskusiu. Pán Csala sa pýtal, či výstavba parkoviska je v rámci 1,5 mil. eur
alebo naviac. Pani prednostka odpovedala, že je to nad rámec. Pán primátor upresnil, že cez
verejné obstarávanie sa vysúťažila hala, kde bol prebytok 400 tis. € prostriedky ostali uvoľnené
a nevyčerpané. Rozdiel bol navrhnutý ako čerpanie na výstavbu parkoviska pri multifunkčnej hale,
avšak je potrebné pri úvere účelovo viazať na konkrétnu výstavbu a preto je potrebné nové
uznesenie.
Do diskusie sa už nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
•
schvaľuje
zo schváleného úverového rámca vo výške 1 500 000,00 Eur financovanie výstavby parkoviska pri
multifunkčnej hale.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 6 Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
Materiál bol vypustený z programu rokovania.
Bod č. 7 Doplnenie rozsahu obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu
sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Materiál bol vypustený z programu rokovania.
Bod č. 8 Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. Materiál sa predkladá s cieľom
odmeniť výsledky práce hlavného kontrolóra mesta vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu
vykonanej práce. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu
až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť vyplácaná za určité
dlhšie obdobie alebo za každý mesiac. Materiál má dopad na rozpočet mesta v rozsahu schválenej
odmeny hlavného kontrolóra. Podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mesta je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov
mesta (od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,96). Kontrolnú činnosť hlavný kontrolór vykonával v
roku 2021 v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pri kontrolnej činnosti
postupoval podľa plánov kontrolnej činnosti HK na I. a II. polrok 2021, ktoré schválilo Mestské
zastupiteľstvo. Vypracoval a Mestskému zastupiteľstvu predložil správu o vykonaných kontrolách
za rok 2020 a 2021 v stanovenom termíne, ďalej odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za
rok 2020 ako aj stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na rok 2021 – 2023. V priebehu
roka predkladal mestskému zastupiteľstvu písomné správy z vykonaných kontrol, v ktorých
informoval poslancov o výsledkoch svojich zistení v rámci vykonaných kontrol. Hlavnému
kontrolórovi mesta bola naposledy odmeny schválená v roku 2019 uznesením č. 205/2019 na 14.
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019. Vzhľadom za doterajší zodpovedný prístup
hlavného kontrolóra mesta k plneniu si pracovných úloh, navrhuje sa mestskému zastupiteľstvu v
zmysle § 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schváliť odmenu hlavnému
kontrolórovi vo výške 2 000,- € za obdobie roka 2021.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí dňa 30. 11. 2021 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť Mgr. PhDr. Rastislavovi Královi, PhD., hlavnému kontrolórovi mesta,
odmenu, o výške ktorej rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou s jej vyplatením
v najbližšom výplatnom termíne.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
schvaľuje:
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Mgr. PhDr. Rastislavovi Královi, PhD., hlavnému kontrolórovi mesta, za kvalitné vykonávanie
pracovných úloh v roku 2021 odmenu vo výške 2 000,- €, ktorá bude vyplatená v najbližšom
výplatnom termíne.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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.
Pán hlavný kontrolór Mgr. PhDr. Rastislav Král sa poďakoval.
Bod 8/1 Návrh na určenie platu primátorovi mesta v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov
Pán primátor požiadal pána poslanca Ing. Norberta Krušinského o uvedenie materiálu.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí dňa 30. 11. 2021 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu určiť navýšenie mesačného platu primátorovi mesta Moldava nad Bodvou JUDr.
Ing. Slavomírovi Borovskému podľa § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 50 % s
účinnosťou od 01. 01. 2022.
Materiál bol poslancom doručený spolu s ostatnými aktualizovanými materiálmi.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
určuje
navýšenie mesačného platu primátorovi mesta Moldava nad Bodvou JUDr. Ing. Slavomírovi
Borovskému podľa § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 50 % s účinnosťou od
1. 01. 2022.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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.
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Bod č. 9 Čerpanie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30. 09. 2021
Vysvetlenie k predloženému materiálu podala pani prednostka PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
Materiál „Čerpanie rozpočtu k 30. 09. 2021“ bol poslancom predložený v tabuľkových prehľadoch
v štruktúre schválený rozpočet, rozpočet po jeho úpravách, prehľady sú súčasťou Návrhu na 8.
zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021. Celkové plnenie rozpočtových
príjmov k 30. 09. 2021 je vo výške 9 878 587 Eur a celkové plnenie rozpočtovaných výdavkov k
30. 09. 2021 je vo výške 8 009 414 Eur.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí dňa 30. 11. 2021 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Komisia finančná materiál prerokovala a odporučila MZ zobrať na vedomie.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
berie na vedomie
plnenie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30. 09. 2021 v zmysle ustanovenia § 12 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, pričom celkové plnenie rozpočtových príjmov k 30.
septembru 2021 je vo výške 9 878 587 Eur a celkové plnenie rozpočtovaných výdavkov k 30.
septembru 2021 je vo výške 8 009 414 Eur.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 10 Návrh na 8. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021
Vysvetlenie k predloženému materiálu podala pani prednostka. Mesto Moldava nad Bodvou
pristupuje k 8. zmene rozpočtu mesta na rok 2021, ktorá sa predkladá na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle záverov
mestskej rady bol poslancom doručený doplnený materiál dňa 7. 12. 2021 a taktiež Stanovisko
hlavného kontrolóra k 8. zmene rozpočtu – aktualizovala sa:
- dôvodová správa v rátane návrhu na uznesenie,
- výdavková časť.
Medzi významné položky v navrhovanej zmene rozpočtu patria:
navýšenie daňových príjmov o 18 800 Eur na základe aktuálneho plnenia príjmov
zníženie príjmov z prenájmu pozemkov o 3 000 Eur (najmä za prenájom hrobového miesta)
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zníženie príjmov z prenájmu bytov (v zostavenom rozpočte boli zohľadnené príjmy z
prenájmu bytov 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21, pričom do dnešného dňa prebieha
rekonštrukcia) o 20 000 Eur
zníženie príjmov z prenájmu nebytových priestorov (odpustený nájom, ktorý bol mestu
refundovaný formou dotácie nájmu z Ministerstva hospodárstva) o 10 000 Eur
znížený príjem za stravné o 35 700 (zmena poskytovania stravy zo strany zamestnávateľa,
miesto príplatku za stravné na príspevok na stravu ako aj zatvorené MŠ, ktoré majú dopad na
školské jedálne pri materských školách)
znížený príjem z UPSVaR na poskytovanie stravy pre deti (online vyučovanie v druhom
polroku školského roku 2020/2021) o 105 765 Eur
znížený príjem z projektu vypracovania účel. energetického auditu pre budovy o 52 367
Eur, nakoľko v danom roku nebude prijatá refundácia z tohto projektu, ale výdavky v rámci
projektu budú vyplatené
zvýšenie príjmu z preneseného výkonu štátnej správy v oblasti škola v rámci normatívnych
a nenormatívnych finančných prostriedkov o 120 405 Eur, ktoré sú zahrnuté vo výdavkovej časti
rozpočtu rozpočtových organizácii.
navýšenie príjmov z predaja pozemkov o 206 066 Eur
zníženie príjmu z refundácie projektu výstavby atletického štadiónu o 100 000 Eur
(refundácia je očakávaná v roku 2022)
zníženie príjmu z projektov s názvom „Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská“, s
názvom „Dobudovanie technickej infraštruktúry“, s názvom „Priestor nás spája – Multifunkčné
centrum“, s názvom „Prestupné bývanie“ celkovo o 1 816 256 Eur, nakoľko tieto projekty budú
realizované v roku 2022, čo je premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu
v príjmovej časti rozpočtu sú premietnuté príjmy rozpočtových organizácii, na základe ich
očakávaného príjmu k 31.12.2021, ktoré sú ponížené celkovo o 82 994 Eur
vo výdavkovej časti sú významnými zmenami navýšenia výdavkov na energie o 6 800 Eur,
nakoľko pri zmene dodávateľov ešte nie je v období spracovania zmeny rozpočtu vysúťažená
jednotková cena dodávky elektriny a plynu.
v oblasti všeobecného materiálu sú mierne navýšené výdavky súvisiace so zabezpečením
ochrany proti vírusu COVID-19, nakoľko do dnešného dňa mesto zabezpečuje materiálnotechnické vybavenie dezinfekčných prostriedkov o 8 596 Eur
na položkách nákupu PHL sú takisto mierne navýšené výdavky, nakoľko v poslednom
období trhovo stúpli cien pohonných látok o 8 500 Eur
v oblasti nakladanie s odpadmi sú navrhované navýšenia miezd a poistné a príspevkov do
poisťovní v oblasti správy zelene a cintorína o 6 748 Eur, nakoľko z úradu práce neboli prijaté
žiadne pracovné sily a mesto potrebuje zabezpečiť z vlastných prostriedkov zamestnancov na
zimnú údržbu, aby bol zabezpečená bezpečnosť v zimnom období
v oblasti nakladanie s odpadmi bolo potrebné navýšenie výdavkov na vodné a stočné, ktoré
vyplýva s nedoplatkami z odberného miesta na cintoríne o 6 900 Eur a na navýšenie opravy
nákladného motorového vozidla, kde bola nutná oprava jedného nákladného vozidla vo výške 5
000 Eur
na základe žiadosti od Mestského kultúrneho strediska navrhujeme navýšiť príspevok o 2
061 Eur na rekonštrukciu kancelárie (oprava podlahy, nákup bojleru, elektroinštalačných prác a
súvisiaceho materiálu)
v oblasti predprimárneho vzdelávania sa navrhuje navýšenie výdavkov na nákup
interaktívnych tabúľ o 4 000 Eur
v oblasti sociálnej pomoci je navrhované navýšenie výdavkov na opravu pitného výdajníka
vody na ul. Budulovská o 5 000 Eur
navýšenie výdavkov v zmysle schváleného uznesenia na kúpnu cenu pozemku o 8 400 Eur
navýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu o 10 000 Eur
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vo výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovej organizácie Centrum voľného času CVrČek sú
zahrnuté na základe žiadosti finančné prostriedky na vykrytie mzdových prostriedkov do konca
roka 2021 vo výške 9 570 Eur
navýšenie kapitálových výdavkov o 13 500 Eur na zistené nepredvídané práce na
rekonštrukcii 18 b.j. na ul. Hviezdoslavova 21
navýšenie výdavkov na nákup oceľového teplovodného nízkotlakového kotla na spaľovanie
zemného plynu naftového v počte 2 ks v hodnote 6 600 Eur pre Zriadenie pre seniorov.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí dňa 30. 11. 2021 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Komisia finančná materiál prerokovala a odporučila MZ zobrať na vedomie. Hlavný kontrolór
predniesol svoje stanovisko.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie primátora č. 2/2021 zo dňa 10. novembra 2021 v súlade s ustanovením § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva
č. 46/2019 zo dňa 14. februára 2019
•
schvaľuje
8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), 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:
11 445 713 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
535 886 EUR
Kapitálové príjmy:
736 699 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 3 439 949 EUR
Príjmy celkom
15 622 361 EUR

Bežné výdavky:
11 420 746 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 5 751 546 EUR
Kapitálové výdavky:
3 756 714 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
9 988 EUR
Finančné výdavkové oper.: 356 213 EUR
Výdavky celkom
15 533 673 EUR

•
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok
2021.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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.
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Bod č. 11 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad
Bodvou v roku 2021
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. Mestské kultúrne stredisko v Moldave
nad Bodvou predložilo návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2021,
ktorá sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších
predpisov. Zmena sa navrhuje na základe vyhodnotenia čerpania rozpočtu k 30. 09. 2021 a
vzniknutého rozdielu medzi príjmovou a výdavkovou časťou vo výške 592, 19 €, ktorý vznikol z
dôvodu nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú na základe zmluvy
vyčerpané v roku 2022. Mestské kultúrne stredisko v roku 2021 hospodári z rozpočtovými
prostriedkami v celkovej výške 229 949 €.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí a odporučila mestskému zastupiteľstvu
materiál prerokovať a schváliť.
Komisia finančná materiál prerokovala a odporučila MZ schváliť v predloženom znení.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať Návrh
na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2021 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 :
Kapitálové príjmy:
Finančné príjmové operácie:
Príjmy celkom

214 644 EUR
4 320 EUR
11 338 EUR
230 302EUR

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:
Finančné výdavkové oper:
Výdavky celkom

222 631 EUR
4 320 EUR
2 759 EUR
229 710 EUR

Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 12 Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2022
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. V prípade plánu zasadnutí ide o
otvorený materiál, ktorý bude v priebehu roka aktuálne dopĺňaný o materiály z jednotlivých úsekov
pôsobnosti mesta a taktiež aj v súvislosti s tým, čo prinesie rok 2022 ako volebný rok.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí a odporučila mestskému zastupiteľstvu
materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
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Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
berie na vedomie
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a ich obsahové zameranie na rok
2022.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 13 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania zástupcu primátora, poslancov,
členov mestskej rady, členov komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske
obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. Predloženým Dodatkom č. 1 k
Zásadám odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov komisií
Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad
Bodvou sa navrhuje:
- doplnenie Článku II., odseku 1.2 o tretiu vetu nasledujúceho znenia:
„Poslanec je oprávnený sa odmeny vzdať a v prípade, že tak urobí, stráca právo na odmenu“.
Predloženým návrhom sa vytvára do budúcna možnosť poslancovi sa alternatívne rozhodnúť v
otázke sociálneho poistenia.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí
materiál prerokovať a schváliť.

a odporučila mestskému zastupiteľstvu

Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
schvaľuje
Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov
komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava
nad Bodvou podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 01. 2022.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať. Do
diskusie sa už nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.
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Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 14 Zámer zriadenia environmentálneho centra v budove bývalej synagógy v Moldave
nad Bodvou
Vysvetlenie k predloženému materiálu podal pán primátor. Na 31. zasadnutí mestského
zastupiteľstva bol uznesením 463/2021 schválený zámer nevyhnutnej sanácie havarijného stavu
strechy budovy bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou. Cieľom pripravovaného zámeru bola
nevyhnutná sanácia havarijného stavu strechy bývalej synagógy ako dočasnej ochrany objektu do
doby realizácie komplexného riešenia rekonštrukcie priestorového usporiadania a funkčného
využitia objektu. Vedenie mesta Moldava nad Bodvou hľadalo možnosti funkčného využitia danej
budovy, pričom jednou z možností je v budove zriadenie environmentálneho centra.
Zámerom zriadenia environmentálneho centra chce mesto reagovať na aktuálne potreby a výzvy v
oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku, resp. v regióne. Jednou z priorít mesta je
ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne, podpora výučby environmentálnej
výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov
prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území, zvyšovanie
environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj
služieb v oblasti ekoturizmu. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 67. výzvu zameranú na podporu
budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie
na zmenu klímy. Výzva bola vyhlásená 20. 05. 2021. Termíny uzavretia jednotlivých kôl sú
nasledovné:
Cieľom aktivity je zabezpečenie lepšej pripravenosti a schopnosti reagovať na vplyvy zmeny klímy
na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a predchádzať rizikám spojených s prírodnými
katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, ako sú napr. povodne, zosuvy pôdy, prívalové
dažde, vlny horúčav a pod.
Aktivity projektu sú orientované do dvoch podaktivít:
Podaktivita 1 - Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v
oblasti adaptácie na zmenu klímy.
V rámci podaktivity 1 sa príspevok poskytuje za účelom:
- výstavby alebo rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra. Súčasťou výstavby alebo
rekonštrukcie budovy budúceho envirocentra môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení
zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (napr. realizácia
opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody na/pri budove envirocentra), ktoré vytvoria fyzické
prostredie pre edukačnú a osvetovú činnosť v zriadenom environmentálnom centre
a/alebo
- nákupu hnuteľných vecí za účelom vytvorenia materiálno-technického zázemia pre realizáciu
informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy a následne.
Podaktivita 2 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ako napr.:
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- informačné semináre, workshopy a konferencie,
- interaktívne výstavy s prednáškami,
- informačné dni,
- praktická environmentálna výchova,
- semináre, tréningy a ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov,
- zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
- inšpiratívne a zážitkové programy,
- tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových a prezentačných
materiálov,
- tvorba audiovizuálnych dokumentov a pod..
Príspevok v rámci tejto výzvy je možné poskytnúť len za podmienky, že predmetom hlavnej
aktivity projektu budú obe podaktivity projektu, teda podaktivita 1 - Zriadenie environmentálneho
centra a následne podaktivita 2 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktoré
budú realizované vo vybudovanom materiálno-technickom zázemí environmentálneho centra.
Spôsob financovania pre samosprávy: 5% spolufinancovanie.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí a odporučila mestskému zastupiteľstvu
materiál prerokovať a schváliť.
Komisia finančná materiál prerokovala a odporučila schváliť v predloženom znení. Komisia
investičných činností a výstavby materiál prerokovala a odporučila schváliť v predloženom znení.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
schvaľuje
Zámer zriadenia environmentálneho centra v budove bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou
zapojením sa do Výzvy zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom
realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 15 Oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 465/2021
z 31. zasadnutia zo dňa 21.10.2021 - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „ Modernizácia priestorov
kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“
Vysvetlenie k predloženému materiálu podala pani prednostka. Predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo
spolufinancovaných zo zdrojov IROP, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky si vyžaduje opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č.
465/2021 z 31. zasadnutia zo dňa 21.10.2021 z dôvodu zmeny cien tovarov zistených prieskumom
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trhu pred podaním žiadosti a nevyhnutnosti zosúladenia názvu projektu s názvom uvedeným v
ITMS 2014+. Vecné časti ostávajú nezmenené:
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Investičná priorita: 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a
príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii
Dátum vyhlásenia: 10. 08. 2021
Cieľom podpory je lepšie pripraviť kultúrne inštitúcie na prípady podobné pandémii COVID-19,
tzn. pripraviť ich na poskytovanie služieb v novom prostredí, v dôsledku podpory znížiť vysoké
prevádzkové náklady súvisiace so zastaraným technologickým vybavením, zabezpečiť vhodné
technologické a hygienické podmienky pre návštevníkov, on-line predstavenia, interakciu s
návštevníkmi, a udržať ich lojalitu do budúcnosti.
Podpora bude orientovaná:
1.
do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia
kultúrnych inštitúcií s cieľom zlepšenia ich priestorového alebo technologického vybavenia,
2.
do stavebných úprav súvisiacich s realizovaným zvyšovaním ich technologických a
funkčných štandardov.
Podporované investície zabezpečia modernizáciu, inovatívnosť a
zvýšenie hygienických
štandardov kultúrnych inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii
COViD-19 v budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho
priemyslu v dôsledku pandémie.
Projekt sa zameriava na zabezpečenie vybavenia sály kultúrneho domu s nasledujúcimi cieľmi:
materiálno technické vybavenie kultúrneho domu - modernizácia javiskovej techniky
nákup výpočtovej techniky
stavebno-technické úpravy spoločných priestorov – chodby, priestorov hygienických
zariadení a výmena dverí zodpovedajúcim požiadavkám
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia.
Sumarizácia po prieskume trhu:
Stavebno – technické úpravy spoločných priestorov a vstupov – bezbariérová toaleta s
príslušenstvom, dlažba, dvere
41 411,10 Eur
Materiálno – technické vybavenie kultúrneho domu
86 857,73 Eur
Výpočtová technika 10 386,00 Eur
Materiálno – technické vybavenie na ochranu zdravia
12 074,79 Eur
spolu 150 729,62 Eur
Financovanie projektu ostáva nezmenené:
Je predložená zmena názvu projektu z dôvodu nutnosti súladu názvu projektu v ITMS 2014+.
Názov projektu sa mení z „Modernizácia priestorov kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“ na
„Modernizácia materiálno – technického a technologického vybavenia priestorov kultúrneho domu
v Moldave nad Bodvou“.
Mestská rada materiál prerokovala na 39. zasadnutí a odporučila mestskému zastupiteľstvu
materiál prerokovať a schváliť.
Komisia finančná prerokovala a odporučila schváliť v predloženom znení.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh na uznesenie
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Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 465/2021 z 31. zasadnutia zo
dňa 21. 10. 2021 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
•
schvaľuje
finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu „Modernizácia
materiálno – technického a technologického vybavenia priestorov kultúrneho domu v Moldave nad
Bodvou“ vo výške 5%, t. j. 7 536,48 Eur z celkových oprávnených výdavkov projektu 150 729,62
Eur a
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
Prítomných: 12 (chýba Zupko)
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že 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. 16 Rôzne
Pán primátor v bode rôzne vyzval poslancov na diskusiu.
Ing. Ján Csala:
1) Predniesol podnet na riešenie odpadu na Sídlisku, situácia je podobná aj v meste.
Súvisí to aj s pandémiou spôsobenou COVID-19, ľudia sú doma a je viac vyprodukovaného
odpadu.
Chce upriamiť pozornosť vedenia mesta prijať opatrenia, ktoré by zabránili, aby kontajnery
neboli preplnené.
2) Chcel by nejaké informácie, či sa darí riešiť situáciu s RTG na Poliklinike v Moldave, to tiež
súvisí s COVID-19, hlavne problém starších pacientov, ktorí potrebujú RTG vyšetrenia,
predovšetkým pri pľúcnych ochoreniach. Pacienti musia chodiť do Šace.
Riešenie:
Primátor mesta informoval, že v predvianočnom čase sa pripravuje posilnenie podzemných
kontajnerov o ďalšie 1100 litrové nádoby. Určite v priebehu sviatkov až do Troch kráľov bude
posilnená takouto formou čistota v meste.
Informácia bude predložená na vedomie poslancov dňa 16. 12. 2021 na 33. zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Situácia ohľadne RTG – z úrovne mesta sa skúsilo všetko, od Ministerstva zdravotníctva SR
počnúc, na riešenie problému RTG boli vyčlenené aj finančné prostriedky. Možno má jeden návrh,
RTG je pre mesto výsostne dôležitý, touto cestou chce poďakovať aj pani doktorke Csachovej,
ktorá je veľmi iniciatívna v tejto záležitosti, ktorá problém prerokovala aj s lekármi, hľadala
možnosti riešenia aj na úrovni kraja.
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Je ešte jedna podporná možnosť, na jar budúceho roka 2022 by sa mali skolaudovať byty na ulici
Hviezdoslavova. Ak poslanci zvážia, primátor mesta by dal ponuku poskytnutia bytu na
Hviezdoslavovej tomu lekárovi, ktorý by vedel túto službu zabezpečiť. Aj v čase pandémie
dôležité, aby stredisko v meste zostalo.
Riešenie takouto formou však vyžaduje novelizáciu existujúceho VZN, návrh nech by prešiel
príslušnými komisiami, aby zaujali stanoviská k návrhu a následne bude potrebná zmena VZN.
Primátor mesta ešte k bytom podal informáciu pre občanov.
Prideľovanie nájomných bytov sa uskutoční na základe losovania zúčastnených, podávať žiadosti o
pridelenie bytu je možné od 1. januára 2022. Tam bude náhodný výber zúčastnených na základe
losovania.
Zoltán Dobos:
1) Chcel by sa obrátiť na náčelníka MsP. Vo večerných hodinách pred poštou, pred Billou, pri
Penzióne Bodva, pri moste Banská dosť často sa stáva, že je tam hurhaj. Vieme o problémoch,
ale teraz v meste máme na to občiansku hliadku. Je rád, že to začína fungovať. Ak by sa dalo
zariadiť vo večerných hodinách okolo 18. 00 hod., napr. v historickom centre, aby hliadky
kolovali, hlavne v čase vianočných sviatkov. Vidí, keď tade prechádza, že nie je tam pokoj,
používajú tam reproduktory, je to veľmi rušivé.
Riešenie: MsP v Moldave nad Bodvou
A potom budúci týždeň, keď budeme mať mestské zastupiteľstvo, budeme riešiť interpelácie.
Primátor mesta dal do pozornosti, aby tá informácia odznela verejne ohľadne Domu smútku a
výmeny reproduktora za silnejší, aby obrady bolo počuť. Je to spôsobené aj ruchom aut od cesty.
Dnes t. j. 9. 12. 2021 pani prednostka dá pokyn na výmenu reproduktora.
Ing. Vojtech Bodnár:
Na všetkých stretnutiach, ktoré sme mali poslanci minulý týždeň s vedením mesta, pán primátor
mesta spomínal, že budú nejaké možností sa uchádzať o peniaze na projekty a preto by chcel
upriamiť pozornosť na dve veci.
1) Na Denný stacionár, bola úvaha, že by sme ho urobili v bývalej budove polície.
2) Bol by rád, aby sme sa na budúci rok vrátili k riešeniu Penziónu Bodva, či ho chceme na
Dom seniorov alebo nie, aby sa na zabezpečenie projektu využili možnosti výziev.
Osobne odporučil, aby sme sa zaoberali domom seniorov, pretože tých miest v rámci Moldavy
nad Bodvou je veľmi málo.
Primátor mesta informoval k možnosti mesta čerpať finančné prostriedky na projektovú
dokumentáciu a upozornil na zmenu zákona tak, že neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
budú mať 100 % nárok na úhradu od mesta. Jednak je to nevýhoda, že to nebude naše a bude
musieť mesto zaplatiť súkromnej spoločnosti. Toto sa nedá zamedziť a bola by škoda to nevyužiť.
V domove dôchodcov – v zariadení pre seniorov, v ktorých je problém s tým, že stále sú prísnejšie
a prísnejšie pravidlá a klesajú nám možné počty klientov. Dnes je tam oficiálne už len 35 klientov
a mali sme ich 40. Stále sa sprísňujú podmienky aj priestorovo.
Dnes už u občanov nad 60 rokov sa blížime k číslu 1800. Tam je zvýšená potreba starostlivosti o
túto časť obyvateľstva. Niekedy zaplatiť službu je jednoduchšie, ako ju vykonávať.
Ing. István Zachariaš:
Chce sa podeliť o čerstvý zážitok. Teraz počas rokovania mestského zastupiteľstva niečo hľadal na
webovej stránke mesta a nenašiel, možno je to jeho nešikovnosť, Rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva. Myslí si, že tam nie je. Bolo by dobre sa na to pozrieť. V tejto súvislosti by
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pripomenul aj to, že nie je tam fultextové vyhľadávanie na web stránke mesta, čo by tiež malo byť
doplnené, aby stránka pracovala tak, ako má stránka pracovať.
Pri tejto príležitosti pripomenul staronovú tému - archív web stránky mesta Moldavy, bavili sa o
tom už niekoľkokrát. Aby sa primátor zasadil o to, aby to tam bolo.
Primátor mesta – poprosil o reakciu prednostku mestského úradu.
Prednostka MsÚ – informovala, že stránky sa už našli, boli spravované iným správcom, pán Fülöp
spolu aj s pánom Zajdekom už našli pôvodnú stránku a postupne sa nahadzujú chýbajúce veci.
Čo sa týka archívu, z úrovne mesta pošleme link.
K poukážkam:
Prednostka mestského úradu informovala o distribúcii poukážok, ktoré sa budú distribuovať po
9. januári 2022. Zatiaľ platí núdzový stav a zákaz vychádzania, budú distribuované, ak to situácia
dovolí. Dôchodcovia budú o distribuovaní poukážok včas informovaní.
S poukážkou dostanú aj nejaké vitamínové doplnky.
Primátor mesta dal do pozornosti dôležité rokovania ohľadne stavebných prác a kontrolných dní
na budúci týždeň.
Bod č. 17 Podnety občanov
Neboli podnety od občanov.
Bod č. 18 Záver
Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí sú platné,
vykonateľné a v súlade so zákonom. Primátor ukončil rokovanie 32. zasadnutia MsZ a poďakoval
sa prítomným za účasť.
Čas ukončenia: 10,45 hod.
Vypracovala: Ing. Henrieta Tóthová
Počet strán: 20

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

_________________________
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
prednostka MsÚ

Za overovateľov zápisnice:
___________________________
Mgr. István Nagy (poslanec)

______________________________
Tamás Elek (poslanec)
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