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Legislatívne východiská:

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

Prijaté
uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto

Finančný a majetkový dopad na rozpočet Bez dopadu na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
nevyžaduje sa
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
nevyžaduje sa
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie
osobného
záujmu
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

podľa Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní

orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný
oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na
rokovaní vystúpi.

Dôvodová správa bodu č. 12
Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou
za rok 2020
V súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších zmien a doplnkov je
mesto povinné zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu ako
materská účtovná jednotka.
V súlade s týmto zákonom sme spojili výročnú správu mesta a konsolidovanú výročnú správu do
jednej výročnej správy. Z tohto dôvodu táto správa obsahuje aj údaje dosiahnuté za rok 2020 za
mesto Moldava nad Bodvou a tiež údaje dosiahnuté za rok 2019 za konsolidovaný celkom mesta
Moldava nad Bodvou.
Do konsolidovaného celku mesta Moldava nad Bodvou v roku 2020 patrilo sedem rozpočtových
organizácií, dve príspevkové organizácie a dve obchodné spoločnosti, ktoré sú založené mestom
s účasťou na majetku 100%. Konsolidovaná účtovná závierka vypovedá o majetku a záväzkoch,
nákladoch a výnosoch konsolidovaného celku.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2021 z 33 . zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2021
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

Výročnú správu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020 v konsolidovanom znení.

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

