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ÚVOD
Zlepšenie kvality verejnej správy patrí k prioritám rozvoja krajiny. Základnou výzvou v tejto
oblasti je potreba lepšej koordinácie a zosúlaďovania a synergického pôsobenia prierezových
politík pod vedením kľúčových inštitúcií verejnej správy.
V nasledujúcom období stoja pred Slovenskom demografické, ekonomické, sociálne a
environmentálne výzvy. Na tieto reaguje pripravovaná Agenda SK 30 – Stratégia rozvoja
Slovenska do roku 2030 plniaca úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja. V súlade s
dlhodobými cieľmi si Programové vyhlásenie Vlády SR 2020-2024 vytýčilo tieto priority:
•

posilniť spoločenskú a politickú stabilitu,

•

pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia,

•

plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho
rozvoja krajiny,

•

prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska,

•

posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.

Cieľom vlády je zabezpečiť včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, výborné vzdelanie,
atraktívne podnikateľské prostredie generujúce férovú mzdu za dobrú prácu a vnútorne
súdržné, silné a sociálne spravodlivé Slovensko. Vláda chce venovať osobitnú pozornosť
chudobným, chorým a slabším, zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a zmysluplnou
informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu .
Vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zároveň zaviazala efektívnym využívaním
fondov EÚ znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť ochranu životného prostredia.
V roku 2021 začína nové programové obdobie Európskej únie, ktoré sa skončí v roku
2027. V tomto období môžeme využívať financovanie na týchto päť cieľov politiky
súdržnosti:
•

Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;

•

Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;

•

Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;

•

Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
5

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou 2021-2027

•

Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a
pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

O doterajšej nedostatočnej efektívnosti a adresnosti verejných politík vrátane politiky
regionálneho rozvoja reprezentovanej Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky a programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vyšších územných
celkov, miest a obcí svedčí skutočnosť, že napriek investíciám z fondov EÚ medziregionálne
disparity v uplynulom období rástli a dnes je Slovensko krajinou s tretími najväčšími
regionálnymi disparitami na úrovni NUTS 3 spomedzi členských štátov OECD (OECD
Regions at a Glance, 2016).
Kľúčovými

východiskami

integrovaných

rozvojových

stratégií

v podobe

PHSR

umožňujúcimi využívanie informácií, vedomostí a technológií pre efektívne zabezpečenia
prístupu obyvateľov ku vyššej kvalite života sa stali smart prístupy. Smart stratégia rozvoja
sleduje štyri základné princípy smart špecializácie, ako je výber a koncentrácia na hlavné
priority, využitie svojich konkurenčných výhod, vodcovstvo v spolupráci s kľúčovými
zainteresovanými skupinami a podpora spolupráce aj prostredníctvom rozličných klastrov. Aj
na základe kritického zhodnotenia skúsenosti z podpory najmenej rozvinutých okresov sa
ukazuje, že rozhodujúcimi faktormi pre zvyšovanie kvality života sú inovácie v manažmente
regionálneho rozvoja, integrovaný strategický prístup, synergie jednotlivých opatrení v území
a aktivita kooperačných štruktúr aspoň na okresnej alebo subregionálnej úrovni za aktívneho
zapojenia súkromného sektora a občianskej spoločnosti do tvorby a napĺňania strategických
rozvojových dokumentov. Je nutné rešpektovať nielen súlad medzi Národnou stratégiou
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, ale aj PHSR príslušného samosprávneho
kraja v prípade PHSR obce, aby sa zabezpečila vzájomná synergia pri plnení stanovených
cieľov. K týmto dôležitým strategickým dokumentom prispievajúcim plnenie cieľov PHSR
priraďujeme aj medzinárodné dohody ako je Agenda 2030, Urbaact III, akčné plány
iniciované zo strany subjektov územnej spolupráce v špecifických prípadoch schvaľované
uznesením vlády SR alebo príslušnými orgánmi územných samospráv, najmä v podobe
akčných plánov najmenej rozvinutých okresov.
Program rozvoja obce má charakter strategického, t. j. strednodobého až dlhodobého
rozvojového dokumentu. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb
miestnych obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich na
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území. Dokument je spracovaný v súlade s novelizáciou zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára
2015.

Pri

spracovaní

dokumentu

bola

zohľadnená

odporúčaná

Metodika

tvorby

a implementácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, programov
rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného,
rozumného) rozvoja (verzia 1.0.3.) spracovaná Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu.
Je dôležité aby rozvojové dokumenty:
•

spĺňali požiadavky na tvorbu základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja
podľa § 5, § 7, § 8 a § 8a zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v
znení neskorších predpisov,

•

plnili úlohu programovacích dokumentov pre implementáciu EŠIF na regionálnej
a subregionálnej úrovni v období 2021-2027,

•

boli kľúčovými nástrojmi implementácie a územnej koordinácie napĺňania cieľov
Národnej stratégie regionálneho rozvoja a implementácie Národného investičného
plánu SR,

•

boli nástrojmi formulovania a implementácie smart teda inteligentných/rozumných
integrovaných rozvojových stratégií regiónov, miest, obcí a ich skupín s využitím
inovatívnych prístupov pre efektívnejšie zabezpečenie kvality života občanov,

•

boli relevantnými východiskami pre programové rozpočtovanie obcí a následný
monitoring a hodnotenie v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

•

boli nástrojmi integrácie verejných politík na úrovni regiónov a obcí a zabezpečenia
skutočného zvýšenia kvality života obyvateľov, zlepšenia podnikateľského prostredia
a prístupu občanov k rozhodovaniu,

•

boli nástrojom efektívneho, aktívneho a vecného zapojenia aktérov regionálneho
rozvoja nielen z hľadiska definovania potrieb, priorít, cieľov, stratégií rozvoja obce,
skupiny obcí a VÚC, ale aj implementácie, riadenia a monitorovania stratégií,

•

podporovali vytváranie systému integrovaného územného manažmentu (integrujúceho
sektorové politiky a investičné intervencie verejného sektora), efektívnych štruktúr
verejnej správy a služieb verejnosti čo najbližšie k občanovi v polycentrickej sústave
obcí a miest,
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•

boli postavené na vecnom prístupe k riešeniu výziev a problémov rozvoja obcí
a regiónov založenom na ich poznaní, objektívnom zhodnotení a hľadaní
najefektívnejších a najúčinnejších riešení s využitím najnovších poznatkov, techník a
technológií.

•

boli užitočným, efektívnym a vecným nástrojom pre potreby orgánov samosprávy.

Popis kontextu smart stratégie, vzniku a chronológie prípravy PHSR
Program rozvoja mesta Moldava nad Bodvou spolu s Územným plánom, predstavujú
základné a kľúčové dokumenty pre riadenie miestnej samosprávy v oblasti jej
regionálneho rozvoja. Program je spracovaný na obdobie 7 rokov, teda na obdobie 2021 –
2027. Motiváciou tvorby dokumentu je potreba cieľavedomého a transparentného riadenia
prichádzajúcich výziev pre rozvoj mesta, potreba neustáleho napredovania s uplatnením
nových princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.

K naplneniu

smart kvality mesta vedie stratégia. Táto je zastrešujúcou a integrujúcou pre všetky ostatné
stratégie a mala by byť jadrovou stratégiou programu rozvoja mesta.
Smart stratégia je:
S

- špecifická – šitá na mieru

M

- merateľná – definujúca jasne ciele prostredníctvom merateľných ukazovateľov

A

- akceptovaná a osvojená kľúčovými subjektmi rozvoja mesta

R

- realistická – reálna teda náročná, ale dosiahnuteľná

T

- trvalo udržateľná – mala by zakladať udržateľné procesy rozvoja a nesledovať len
okamžité krátkodobé efekty

Takto vytvorený rámec budúceho rozvoja predstavuje záruku, že „Program rozvoja mesta
Moldava nad Bodvou“, nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych
zámerov (zoznamom vecí, na ktoré samospráva nemá peniaze), ale skutočným strategickým
rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.
Mesto vypracovaním programu rozvoja dáva najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj
budúcnosť svojich obyvateľov a súčasne tým preberá na seba zodpovednosť za ďalší rozvoj
mesta.
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Program rozvoja mesta Moldava nad Bodvou pozostáva z:
•

analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej
situácie, odhad budúceho možného vývoja, príležitosti a ohrozenia vo väzbe na
vonkajšie prostredie a nadradené existujúce stratégie a koncepcie, využívanie
vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a definovanie podmienok miestneho
trvalo udržateľného rozvoja,

•

strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja pri zohľadnení miestnych
vnútorných špecifík a určuje hlavné smery, priority a ciele plánovaného rozvoja s
rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého a
udržateľného rozvoja územia,

•

programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie budúceho plánovaného rozvoja,

•

realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a tiež organizačné zabezpečenie budúcej realizácie programu,
systém monitorovania a hodnotenia s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný
a časový harmonogram realizácie programu prostredníctvom pravidelnej aktualizácie
akčných plánov,

•

finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít
vrátane inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie a plnenia programu rozvoja.

Harmonogram spracovania PHSR
2021
Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť PHSR Moldava nad Bodvou obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu
východiskovej situácie ako je popis vnútorného prostredia (história, štruktúra obyvateľstva,
ekonomické zdroje a iné)a vonkajšieho prostredia (analýza väzieb územia, hlavné vonkajšie
faktory a iné) mesta. Analytická časť sa zaoberá aj príležitosťami a ohrozeniami vo väzbe na
vonkajšie prostredie, súlad s nadradenými existujúcimi stratégiami a koncepciami, využívanie
vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a definovanie podmienok miestneho trvalo
udržateľného rozvoja.
Analytická časť Programu rozvoja mesta Moldava nad Bodvou bola spracovaná metódou
zberu dostupných údajov na celoslovenskej, okresnej a miestnej úrovni a ich následnou
analýzou. Ako východiskový zdroj sa použil predovšetkým portál Štatistického úradu SR.
Ďalšie informácie sa získali od ÚPSVaR Košice, z evidencie mestského úradu mesta Moldava
nad Bodvou a zo strategických dokumentov Košického samosprávneho kraja.

1.

Analýza vnútorného prostredia
1.1.Geografická poloha

Mesto Moldava nad Bodvou leží juhozápadne od Košíc na medzinárodnej ceste E 571 smerom na
Rožňavu. V týchto miestach sa končí Košická kotlina a začína sa rozmanitý terén Slovenského krasu.
V okolí sa nachádza na západe Drienovec a Turňa nad Bodvou s ruinami stredovekého hradu, na
severe Jasov s presláveným kláštorom premonštrátov a druhé najväčšie mesto okresu Košice-okolie Medzev, kúpele Štós i 1246 metrov vysoká Kojšovská hoľa. Nadmorská výška chotára sa pohybuje v
rozmedzí od 203 do 284 metrov n. m. Cez mesto prechádza 21. poludník.
Svojím významom a geografickou polohou je mesto oddávna prirodzeným centrom regiónu. K
Moldave je pridružená obec Budulov, ktorá sa spomína už v roku 1313.
Tabuľka 1 Základné údaje mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2020
MOLDAVA NAD BODVOU
Kód mesta
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Prvá písomná zmienka
Nadmorská výška stredu obce
Celková výmera katastra (ha)
Počet obyvateľov k 31 .12 . 2020
Hustota obyvateľstva na km2

521698
Košice - okolie
Košický samosprávny kraj
Mesto
045 01
1255
206 m n. m.
1977
11 031
571,92

Zdroj: Štatistický úrad SR
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1.2.História mesta
Legenda o obliehaní moldavskej jaskyne Mongolmi, ktorá rozpráva príbeh o skrývaní
obyvateľov v jaskyni, sa potvrdila archeologických prieskumom. Táto udalosť sa mala stať
medzi rokmi 1241-1242. Avšak prvá písomná zmienka o meste je zachovaná až po z roku
1255. Vpády, vojenské ohrozenia boli pre mesto časté, pre úrodnú pôdu a celkovo výhodnú
polohu a najmä blízkosť Bodvy.
Jaskyne krasu poskytovali ľuďom ochranu pred divou zverou, pred zimou a pred nepriateľmi.
Územie bolo od doby kamennej križovatkou obchodných ciest smerom na Spiš a Poľsko.
Mesta sa začalo rozvíjať po udalosti v 14. storočí, keď Košice podporili Anjouovcov v boji s
Omodejovcami a za to im kráľ Karol Róbert (1308-1342) a jeho syn Ľudovít I. Veľký (13421382) udelili mnohé výsady. Medzi výsady patrilo právo vyberať od kupcov vysoké mýta a
dane. Obchodníci tak obchádzali Košice a cestu na sever hľadali cez Moldavu. V tomto
storočí sa v Moldave vybudoval rozsiahly pivničný systém, ktorý sa využíval na skladovanie
tovaru - najmä obilia, ovocia a vína. Rozšírilo sa pestovanie viniča, príprava vlastného vína,
hrnčiarstvo a niektoré ďalšie remeslá.
Históriu mesta v 19. storočí silne ovplyvňovala blízkosť Košíc, ktoré bolo medzi
najvýznamnejšími mestami Uhorska. V roku 1868 sa začala železničná doprava do Košíc a v
roku 1894 aj do Medzeva. Moldava bola v tých časoch okresným sídlom a sídlil tu aj okresný
súd (až do roku 1960). V meste vyvíjali mnohé ďalšie činnosti ako napr. Rozvoj však narušila
prvá svetová vojna.
Po vzniku Československa mala Moldava v roku 1920 už 2176 obyvateľov, v rokoch druhej
svetovej vojny 2000 obyvateľov. Keď sa začala výstavba Východoslovenských železiarni v
Košiciach, nastal ďalší rozvoj mesta v podobe hromadnej bytovej výstavby. K Moldave boli
pričlenené susedné obce Mokrance a Budulov, avšak Mokrance sa v roku 1990

opäť

odčlenili.
Nepriaznivá situácia na Slovensku počas 90.-tych rokov neovplyvnila rozmach mesta.
Opravili sa komunikácie, zaviedla sa káblová televízia a v neposlednom rade nárast
obyvateľov ovplyvnil nové kultúrne tradície. V starej kováčskej dielni bolo vytvorené
mestské múzeum.
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Od 13. storočia patrila Moldava do Abovsko-turnianskej stolice, neskôr župy, okres Turňa.
Od roku 1923 patrila do dnes už neexistujúceho okresu Moldava, ktorý bol v roku 1960
pričlenený k okresu Košice. Z okresu Košice sa v roku 1968 vyčlenil okres Košice - vidiek.
V súčasnosti mesto patrí do Košického samosprávneho kraja. Je členom mikroregionálneho
združenia obcí - Združenia miest a obcí Údolia Bodvy so sídlom v Mokranciach.
V blokovej stavbe so štvorcovým pôdorysom sa nachádza mestský úrad. Budova pochádza
zo začiatku 20. storočia. (okolo r. 1905). Je pre ňu charakteristický secesný štýl s prvkami
historizujúcej architektúry. Vo vnútri interiéru sa zachovalo pôvodné empírové dubové
schodisko. Od svojho vzniku budova vždy slúžila ako radnica. Objekt je zapísaný do zoznamu
kultúrnych pamiatok- ID 806-10093/0.
Kováčska dielňa - kamenná stavba, nachádza sa na Hlavnej ul. č. 130. Postavená bola okolo
r. 1850. Pre potreby výnimočných príležitostí je stále možnosť spraviť ukážku spracovania
železa. V jednej z miestností je predstavený obuvnícky cech, ktorý mal v Moldave dlhú
tradíciu. V strede domu sa nachádza kuchyňa s tradičným vybavením a zariadením z konca
19. a začiatku 20. storočia. Objekt zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok- ID 8064383/0.

Medzi ďalšie kultúrne pamiatky patrí Rímskokatolícky kostol, ktorý sa nachádza v
historickom centre mesta. Dobové dokumenty potvrdzujú, že už pred rokom 1290 stál v
Moldave murovaný kostol. Budova farského úradu rímskokatolíckej cirkvi, ktorá bola
postavená na konci 18. storočia v klasicistickom štýle. Na čelnej strane má medzi oknami
výklenok so soškou sv. Jána Nepomuckého, patróna všetkých farností, ďalšia budova
farského úradu reformovanej cirkvi - postavená bola v polovici 18. storočia. Kaplnka sv.
Rócha z roku 1831, Szojkova brána, ktorá ako jediná prežila požiar 28. augusta 1794, v
ktorom zhorela aj päťtisíczväzková knižnica.
Vínna oblasť Moldavy a taktiež pamiatka rodáka Ladislav Máte Sepši si zaslúžila výstavbu
múzea vín. Vínna pivnica má stálu expozíciu a archív vín. Múzeum sa nachádza na Hlavnej
ulici č. 58 pod kultúrnym domom. Ladislav Máte (1576 – 1633) nebol len vinárom. Pôsobil
ako kazateľ v Erdöbényi, potom bol dvorný duchovný rodiny Lórantfiovcov (Lórántffy).
Zároveň pôsobil ako spisovateľ, kronikár a dejepisec.
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1.3.Ochrana prírody

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definuje ochranu prírody a krajiny ako
starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce
živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, nerasty, skameneliny, geologické
a geomorfologické útvary.
Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Prvý stupeň platí
na celom území Slovenskej republiky. Druhý až piaty stupeň ochrany, ako i osobitná ochrana,
platí pre chránené územia a ochranné pásma.
Katastra mesta sa na severozápade dotýka Národný park Slovenský Kras. V tejto oblasti do
katastra zasahuje aj Chránené vtáčie územie Slovenský Kras. Tieto skutočnosti čiastočne
obmedzujú aktivity v tejto časti katastra, vytvárajú však vhodné podmienky na oddychové a
rekreačné aktivity, prípadne aktivity zamerané na spoznávanie prírody. Voľný vstup do
chráneného vtáčieho územia, na rozdiel od Národného parku, nie je obmedzený.
1.4.Odpadové hospodárstvo

Od 15. apríla 2021 došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu, ktorý pre mesto
zabezpečuje firma KOSIT Košice. Pre obyvateľov mesta, platí od 17. týždňa (od 26.4.2021)
nový harmonogram zvozu, ktorý je dostupný na web stránke mesta. Od 1. júla 2021
zabezpečený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (BRKO) z domácností,
kde nie je zabezpečené zhodnotenie odpadu kompostovaním. Zberné nádoby pre
zhromažďovanie BRKO sú umiestnené na zbernom dvore v areáli Správy zelene v Moldave
nad Bodvou a odpad je možné odovzdať každý pracovný deň od 8:00 – 14:00 h.
1.5.Ochrana proti povodniam

Predzvesťou takmer každej povodne je nepriaznivý vývoj meteorologickej situácie. V prípade
očakávaných vysokých zrážok alebo búrkových prehánok s intenzívnymi zrážkami vydáva
hydrometeorologický ústav výstrahu. Preto treba predpovediam počasia venovať pozornosť.
V prípade hroziacej povodne je nevyhnutné zabezpečiť vrecia s pieskom, dosky, fólie a iný
nepremokavý materiál na tesnenie okien a dverí. Pri povodniach sa treba riadiť pokynmi
povodňových orgánov obce, polície a záchranárov.
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1.6.Obyvateľstvo
Mesto Moldava nad Bodvou z hľadiska počtu obyvateľov na Slovensku patrí do skupiny
miest od 10 000 - 14 999 obyvateľov. V tejto skupine k 31.12.2020 patrí ďalších 19 miest
s celkovým počtom obyvateľov 225 041.
Počet obyvateľov mesta postupne od roku 2010 stúpal. Pre porovnávané obdobie sa počet
obyvateľov zvýšil od roku 2010 do roku 2020 o 1 133. V priemere pribúdalo viac žien ako
mužov, okrem roku 2010.
Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Muži

5471

5462

5483

5491

5497

5519

5509

5538

5537

5542

5509

Ženy

5197

5625

5669

5695

5705

5741

5784

5804

5795

5765

5792

SPOLU

10168

11087

11152

11186

11202

11260

11293

11342

11332

11307

11301
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Tabuľka 3 Národnostné zloženie obyvateľov
Národnosť
2020

SVK

HUN

Slovenská

Maďarská Rómska

ROM

RUT

UKR

CZE

Rusínska Ukrajinská Česká

Spolu

5 003

3 178

1 388

11

Muži

2 345

1 575

692

Ženy

2 658

1 603

696

DEU

POL

Nemecká

Poľská

RUS
Ruská

20

47

9

4

2

4

5

21

7

2

0

7

15

26

2

2

2
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JEW

MOR

Židovská
2020

BGR

SIL

Moravská Bulharská

GRC

Sliezska

ROU

Grécka

AUT

VNM

Rumunská Rakúska

UNK

Vietnamská Iná a nezistená

Spolu

1

1

2

0

0

4

1

2

1 628

Muži

1

1

0

0

0

3

1

2

850

Ženy

0

0

2

0

0

1

0

0

778

Z porovnania a vývoja demografických ukazovateľov mesta vidíme, že sa dostáva
obyvateľstvo do celkového úbytku. Najmenší rozdiel medzi narodenými a zomrelými je
v roku 2020 kedy zomrelo celkom 111 obyvateľov a narodilo sa 153. Najviac obyvateľov sa
narodilo v rokoch 2011, 2017 a 2018. Najväčší počet vysťahovaných sa evidovalo v roku
2018. Najvyšší rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi bol v roku 2020
kedy sa vysťahovalo o 45 obyvateľov viac.
Tabuľka 4 Demografické ukazovatele
Prirodzený
prírastok/úbytok
ROK

Prírastok/úbytok sťahovaním

Celkový
Prisťahov Vysťahov
Saldo prírastok
Prisťahov Odsťahov
Spolu
aní v
aní v
migrá / úbytok
aní na TP aní z TP
rámci SR rámci SR
cie
51
122
147
124
149
-25
26

Narodení

Zomretí

2010

137

86

2011

163

66

97

130

164

134

170

-36

61

2012

153

76

77

115

130

121

132

-11

66

2013

149

79

70

124

152

126

162

-36

34

2014

137

71

66

103

154

110

158

-48

18

2015

152

77

75

121

137

121

137

-16

59

2016

140

88

52

142

161

142

161

-19

33

2017

160

83

77

131

159

131

159

-28

49

2018

169

80

89

103

201

103

201

-98

-9

2019

140

93

47

112

183

112

183

-71

-24

2020

153

111

42

94

139

94

139

-45

-3
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Tabuľka 5 Vekové skupiny obyvateľstva podľa produktivity
vek/rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

predproduktívny

2131

5491

5487

2466

2422

2402

2372

2387

2378

2341

2311

produktívny

7167

7684

7705

7712

7721

7743

7746

7730

7657

7618

7594

870

912

960

1008

1059

1115

1175

1225

1297

1348

1396

poproduktívny
spolu

10168 11087 11152 11186 11202 11260 11293 11342 11332 11307 11301
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Tabuľka 6 Vekové skupiny obyvateľov podľa pohlavia a produktivity
Vekové skupiny obyvateľov podľa pohlavia a produktivity
2016
014
15 64
64 +

2017

2018

2019

2020

Ž

M

Spolu

Ž

M

Spolu

Ž

M

Spolu

Ž

M

Spolu

Ž

M

Spolu

1192

1180

2372

1201

1186

2387

1209

1169

2378

1189

1152

2341

1182

1129

2311

3894

3852

7746

3881

3849

7730

3834

3823

7657

3803

3815

7618

3806

3788

7594

698

477

1175

722

503

1225

752

545

1297

773

575

1348

804

592

1396

Spolu 5784

5509 11293 5804

5538 11342 5795

5537 11332 5765

5542 11307 5792

5509 11301

Tabuľka 7 Počet domácností
Počet domácností podľa
počtu členov
1- členná
0
2- členná
686
3- členná
630
4- členná
585
5- členná
114
6 a viac
88
členná
Spolu
2103
Zdroj: ŠÚSR – SOD 2011

Tabuľka 8 Sobáše a rozvody
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Sobáše Rozvody
46
27
49
21
48
24
39
22
39
21
46
17
42
21
44
23
50
19
40
20
40
17
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Tabuľka 9 Odvetvie hospodárstva – Fyzické osoby
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

SKNACE*
A
B
C
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
SPOLU

11

12

10

11

11
74
72
72
19
4
14
27

11
1
61
82
68
23
1
10
24

9
1
76
96
63
33
1
15
26

71
57
92
6
5
9
17

68
56
95
4
4
8
20

30
10
2
5
2
18
335

32
10
2
6
2
24
343

64
66
89
14
6
10
24
1
32
11
2
3
1
26
359

69
72
81
12
5
8
35
1
31
17
4
5
3
23
377

29
21
6
3
2
26
380

40
19
6
4
1
25
376

38
18
5
4
2
26
413

Tabuľka 10 Odvetvie hospodárstva Ziskovo orientované právnické osoby
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4
10
5
16
48
6
6
10

3
12
5
17
51
6
7
11

7
20
4
23
44
9
3
8

8
27
4
22
38
7
5
12

7
22
4
26
37
10
5
11

6
26
3
18
36
8
5
12

8
15
9
1
2
4
1

7
18
9
1
2
4
1

7
24
10
1
4
5
1

5
25
12
1
5
4
1

4
32
20
3
3
2
2

8
30
16
2
4
3
4

4
31
1
18
35
9
6
11
1
7
29
21
1
2
3
4

SKNACE*
A
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
SPOLU

145

154

170

176

188

181

183
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*Doplnková tabuľka k č. 10,11 - Odvetvie hospodárstva
SKNACE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

U

NÁZOV
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady
a služby odstraňovania odpadov
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel
a motocyklov
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovanie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborná vedecké a technické činnosti
Administratívne podporné služby
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti
Činnosti domácností ako zamestnávateľov, nediferencované
činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na
vlastné použitie
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

Tabuľka 11 Ekonomická situácia obyvateľov
Index/Rok
2010 2011 2012
Index ekonomického
zaťaženia osôb/percento/
41,87 44,29 44,74
Index ekonomickej závislosti
mladých ľudí /percento/
29,73 32,42 32,28
Index ekonomickej závislosti
starých ľudí /percento/
12,14 11,87 12,46
Index starnutia/percento/
40,83 36,61 38,6
Priemerný vek obyvateľa
/percento/
34,8 34,4 34,73

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020

45,05 45,08 45,42 45,79 46,73

48

48,42 46,81

31,98 31,37

31,2 30,62 30,88 31,06

30,73 30,43

13,07 13,72

14,4 15,17 15,85 16,94

17,69 18,38

70,88 43,72 46,42 49,54 51,32 54,54

57,58 60,41

35,14 35,54 35,83 36,18 36,42 36,71

37,01 37,22

Nezamestnané obyvateľstvo je charakterizované ako obyvateľstvo, ktoré nevykonáva žiadnu
platenú prácu, no aktívne si ju hľadá. V podmienkach Slovenskej republiky to znamená, že sa
musia pravidelne, v určených intervaloch hlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dobrovoľne nezamestnané obyvateľstvo, t.j. nevykonávajú žiadnu platenú prácu a ani nemajú
žiaden záujem si ju nájsť, nepatrí medzi nezamestnané obyvateľstvo (z hľadiska štatistického
vykazovania i z hľadiska ekonomických vied).
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Tabuľka 12 Počet UoZ podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Počet UoZ
z toho

podľa najvyššie
dosiahnutého vzdelania

ženy
N/A - neurčené
0 - Bez vzdelania
1 - Základné vzdelanie
2 - Vyučený
3 - Stredoškolské (bez maturity)
4 - USO (SOU, US s maturitou)
5 - USV (Gymnázium s maturitou)
6 - USO (SOS s maturitou)
7 - Vyššie vzdelanie
8 - Vysokoškolské
9 - Vedecká výchova

1203
576
19
14
446
279
3
122
69
197
17
37
0

Tabuľka 13 Počet UoZ podľa veku
Počet UoZ
z toho

podľa veku

ženy
N/A
< 20 rokov
>= 20 do < 25 rokov
>= 25 do < 30 rokov
>= 30 do < 35 rokov
>= 35 do < 40 rokov
>= 40 do < 45 rokov
>= 45 do < 50 rokov
>= 50 do < 55 rokov
>= 55 do < 60 rokov
>= 60 rokov

1203
576
0
44
201
167
150
147
119
124
123
115
13

Tabuľka 14 Počet UoZ podľa dĺžky evidencie
Počet UoZ
z toho
podľa dĺžky
evidencie

ženy
0-3 mesiacov
4-6 mesiacov
7-9 mesiacov
10-12 mesiacov
13-18 mesiacov
19-24 mesiacov
25-30 mesiacov
31-36 mesiacov
37-42 mesiacov
43-48 mesiacov
nad 48 mesiacov
N/A

1203
576
200
180
95
77
127
70
72
54
46
37
245
0
20
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MRK
MRK sú definované ako komunity - koncentrácie Rómov, ktoré trpia vysokou mierou
sociálnej exklúzie a deprivácie.
Na základe údajov z Rómskeho atlasu z roku 2019 vieme uviesť, že podiel rómskych
obyvateľov je v rozmedzí 21% - 30%. Presné percento je veľmi ťažké uviesť nakoľko mnohí
rómovia sa často hlásia k slovenskej, maďarskej alebo inej národnosti. Celkovo v meste sú
evidované 3 osídlenia.

Podľa údajov terénnych sociálnych pracovníkov sa však počet

rómskeho obyvateľstva v meste Moldava nad Bodvou pohybuje okolo 1950 osôb. Z tohto
počtu 800 obyvateľov býva úplne segregovane v osade pri Budulovskej ulici.
V blízkosti Budulovskej ulici sa nachádza úplne segregovaná rómska osada. V tejto
segregovanej osade sú umiestnené 2 bytovky (spolu 24 bytov), ktoré sú v osobnom
vlastníctve ich obyvateľov a sú napojené na dodávky elektrickej energie. Z dôvodu
neakceptovateľných nedoplatkov sú však odstavené od dodávok pitnej vody. V segregovanej
osade sa nachádza 65 chatrčí, postavených z rôznych materiálov. V osade je aj 25 ks
nízkoštandardných domov v radovej zástavbe s rozlohou 22 m /dom a 12 ks s rozlohou 44 m
/dom. Nízkoštandardné domy sú vo vlastníctve mesta a ETP, n.o., ich obyvatelia si ich
prenajímajú. Nízkoštandardné domy sú napojené na prívod elektrickej energie, vody a sú
napojené na septik.
Ďalšou segregovanou časťou Moldavy nad Bodvou, ktoré obýva rómske etnikum, sa
nachádza na ulici Obrancov Mieru. Tu sú nelegálne obývané tri rodinné domy, ktorých
obyvatelia nemajú k dispozícii prívod vody, elektrickej energie, plynu a ani kanalizáciu.
V meste sa nachádzajú aj vyhradené ulice, obývané prevažne rómskym etnikom. Ide o ulice
Debraďská, J. Kráľa, Vodná a Jiskrova. Rómovia na týchto uliciach obývajú domy s
prívodom elektrickej energie, vody, vybavené kanalizáciou a s možnosťou napojenia sa na
dodávky plynu.
V meste sa nachádzajú aj medzi majoritou rozptýlené komunity rómskeho etnika a to na ulici
Rožňavskej, Bartalosovej, Tehelnej, Jesenského, ČSA a Obrancov Mieru. Na Rožňavskej,
ČSA a Bartalosovej ulici Rómovia obývajú byty vybavené prívodom elektrickej energie,
prívodom vody, vybavené kanalizáciou. Na ostatných uliciach obývajú domy, ktoré sú
rovnako napojené na prívod elektrickej energie, vody a vybavené kanalizáciou.
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Tabuľka 15 Obydlia v rómskych osídleniach a ich lokalizácia

ROK

Lokalizácia
osídlenia

2019

extravilán
intravilán

Celkový
počet
obydlí
901-1000
1301-1400

Obydlia v rómskych osídleniach
Podiel obydlí napojených na
Počet
inžinierske siete v %
nájomných
bytov v obci Vodovod Kanalizácia Plyn Elektrina
170

100

100

100

100

Významné osobnosti mesta
Medzi významné osobnosti mesta sa zapísali mnohí rodáci z Moldavy. Učitelia, ktorí pôsobili
na Východnom Slovensku ako István Szepsi, Pál Szepsi Bényei, Samuel Stanček, István
Szepsi Nagy, zároveň vinári ako Máté Szepsi Laczkó (1576-1633). Pri príprave pravého
tokajského sa dodnes dodržuje postup Szepsiho Laczkóa.

Autorom prvého písaného

cestopisu bol Márton Szepsi Csombor (1595-1622), ktorý opísal svoju cestu po Európe.
Csombor sa stal členom štrasburskej akadémie.
Medzi významné osobnosti sa zapísal aj Jozef Fridrichovský narodený 17. 03. 1760
(pravdepodobne v Bytči), tým že sa stal členom Slovenského učeného tovarišstva –
organizácie založenej Antonom Bernolákom. Tovarišstvo šírilo bernolákovčinu – prvú verziu
kodifikovanej slovenčiny. Arpád Juhász (Schäffer) bol spolupracovníkom časopisu Pesti
Napló (Peštiansky denník). V rokoch 1937-1938 bol redaktorom maďarského vysielania
košického rozhlasu.
Rodáci sa zapísali do dejín aj hudobníci ako Béni Egressy (1814-1851). Bol hudobným
skladateľom, spisovateľom a hercom. Ako táborový hudobník Györgya Klapku v Komárne
napísal známe hudobné dielo tzv. "Pochod Klapku". Je bratom chýrneho herca Uhorska
Gábora Egressyho. Béni Egressy je tvorcom textu opery Ferenca Erkela "Bánk-Bán" a
"László Hunyadi". Bol skladateľom melódií populárnych veršov Alexandra Petőfiho.
PhMr. Gustáv Stibrányi- narodil sa 12. 12. 1909 v Budapešti. Významná je jeho
archeologická sondáž moldavskej jaskyne. Zmapoval staré hroby moldavského cintorína a
pričinil sa o odhalenie pamätníka moldavským obetiam II. svetovej vojny, ako aj o záchranu
prírodných a historických hodnôt.
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1.7.

Školstvo

V meste Moldava nad Bodvou sa nachádza celkovo 14 školských zariadení. Z toho 5
materských škôl, 5 základných škôl, 2 stredné školy, 1 umelecká škola a 1 centrum voľného
času. Školstvo je ovplyvnené aj blízkosťou krajského mesta Košice, kde sa nachádza
množstvo školských zariadení a taktiež vysoké školy.
Tabuľka 16 MŠ, ZŠ, SŠ a iné zariadenia pôsobiace v meste

P.č.

Názov MŠ
Názov ZŠ
Názov SŠ
Iné

1

Materská škola Veselá zebra

2

Materská škola Stonôžka

3

Materská škola Štvorlístok

4
5
1
2

Materská škola s vjm Százszorszép Óvoda
Materská škola s vyučovacím
jazykom maďarským
Rosnička - Óvoda
Základná škola
Československej armády 15
Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským Alapiskola

Počet tried

Počet
detí spolu

5

95

4

96

2

45

4

82

Budulov 116, Moldava nad
Bodvou

1

22

Československej armády 15,
Moldava nad Bodvou

30

679

Československej armády 15,
Moldava nad Bodvou

28

501

15

290

MŠ: 2
ZŠ: 9
Gymn.: 4
15 (2 triedy
s vyučovacím
jazykom
slovenským
a 13
s vyučovacím
jazykom
maďarským)

MŠ: 46
ZŠ: 136
Gymn.: 50

6

111

Adresa
Severná 19, Moldava nad
Bodvou
Krátka 10, Moldava nad
Bodvou
Hviezdoslavova 17, Moldava
nad Bodvou
Československej armády 22,
Moldava nad Bodvou

3

Základná škola Severná 21

Severná 21, Moldava nad
Bodvou

4

Cirkevná spojená škola Boldog Salkaházi Sára
Egyházi Iskolaközpont

Školská 13, Moldava nad
Bodvou

5

Špeciálna základná škola
Spojená škola
s organizačnými zložkami
Špeciálna základná škola a
Praktická škola

Hlavná 53, Moldava nad
Bodvou

1

2

Stredná odborná škola Szakközépiskola Moldava
nad Bodvou
(zriaďovateľ KSK)
Gymnázium Š.Moysesa
(zriaďovateľ KSK)

144

Hlavná 67, Moldava nad
Bodvou
Školská 13, 045 17 Moldava
nad Bodvou
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1

Základná umelecká škola
Moldava nad Bodvou

Hlavná 54, Moldava nad
Bodvou

2

Centrum voľného času
CVrČek

Školská 5, Moldava nad
Bodvou

Nemá triedy:
Individuálne
+ skupinové
vyuč.
Nemá triedy:
len záujmové
útvary

425

124

Materská škola Veselá zebra – Severná 19, Moldava nad Bodvou
Materská škola sa nachádza na najväčšom sídlisku mesta Moldava nad Bodvou, v blízkosti
frekventovanej cestnej premávky. Medzi výchovno-vzdelávacie priority patrí výchova k
doprave. Z toho vyplýva vo väčšej miere aj zameranie materskej školy.
Zameriavajú sa na problematiku dopravnej výchovy a jej širokej možnosti využitia v procese
výchovy a vzdelávania v materskej škole netradičnými formami ako sú zážitkové učenie,
kritické myslenie, spolupráca s rodinou a širokou verejnosťou.
Ciele dopravnej výchovy sa napĺňajú dopravným projektom „Bezpečne do školy“.
Materská škola Stonôžka – Krátka 10, Moldava nad Bodvou
Výchovno-vzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná súlade so ŠVP
v štátnych predškolských zariadeniach, ktorý schválilo ministerstvo školstva. Hlavným
cieľom a poslaním MŠ Stonôžka je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju
o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami. Pedagogické pôsobenie je zamerané
na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa individuálne, na rozvoj jeho intelektu reči,
rozumových a tvorivých schopností, pracovných zručností, socializácie v kolektíve. Učiť deti
hrou v bohatom podnetnom prostredí a všestranne pripraviť deti na školu, je každodennou
prioritou MŠ.
Materská škola Štvorlístok – Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
Materská škola má cielene vypracovaný vzdelávací program, odborne poskytuje deťom
vzdelanie v rozsahu ich vekových, regionálnych a interných podmienok, ktoré je možné
realizovať len v podmienkach materských škôl pod vedením kvalifikovaného pedagogického
kolektívu.
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Materská škola je dvojtriedna so samostatnými spálňami, šatňami a sociálnym zariadením.
Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Triedy sú svetlé, farebné, vzdušné, dobre
zariadené s dostatočným množstvom hračiek.
Materská škola s vjm - Százszorszép Óvoda – Československej armády 22, Moldava
nad Bodvou
Materská škola je trojtriedna, nachádza sa v centre mesta Moldava nad Bodvou, v blízkosti
mestského lesíka pod tzv. “Kopcom“. Vychovávajú a vštepujú deťom kladný vzťah k prírode,
k ochrane prírody, ku všetkému živému. Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je
formovať správanie sa detí voči sebe a okoliu a to sprístupňovaním nových názorov, nápadov
a podnetov.
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Rosnička - Óvoda – Budulov 116,
Moldava nad Bodvou
Hlavný cieľ a poslanie materskej školy je zamerať sa environmentálne povedomie detí a to
prostredníctvom školských projektov environmentálnej výchovy "Nové možnosti využitia
environmentálnej

výchovy

v materskej

škole"

a "Vodný

ekosystém

očami

detí

v predprimárnom vzdelávaní".
V materskej škole rôznorodými aktivitami umožňujú deťom získať poznatky, postoje,
hodnoty, zručnosti a záväzky potrebné na ochranu a zlepšenie životného prostredia.
Poskytovanie sociálnych služieb

1.8.

Mesto Moldava nad Bodvou prioritne poskytuje sociálne služby podľa pôsobnosti v zmysle
zákona o sociálnych službách. Na základe rešpektovania práva prijímateľa na výber
poskytovateľa mu túto zabezpečuje aj u iných poskytovateľov. Danú zákonnú možnosť
využíva aj z dôvodu nedostatku kapacít v ZSS, nedostatku personálnych zdrojov s cieľom
uspokojenia potreby a riešenia životnej situácie, v ktorej sa prijímateľ ocitol.
Mesto v rámci svojej pôsobnosti poskytuje:
● opatrovateľská služba
● denné centrum
● komunitné centrum
● stredisko osobnej hygieny
●

práčovňa
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1.9. Zdravotné zariadenia

V meste sa nachádza poliklinika a novovybudované medicínske centrum, kde majú pacienti
možnosť využiť služby lekárov. Nachádzajú sa tu neurologická ambulancia, kardiologická
ambulancia, urologická ambulancia, stomatologická ambulancia, všeobecná ambulancia.
V meste sa nachádza 5 lekární.

Zdroj: https://www.medirex.sk/odberove-centra/poliklinika-moldava-nad-bodvou/ML

1.10.

Inštitúcie

Tabuľka 17 Inštitúcie
Inštitúcie
Sídlo matričného úradu – Mestský úrad

Adresa, sídlo
Školská 2, 045 01 Moldava nad
Bodvou
Sídlo pracoviska daňového úradu – Daňový úrad Košice Hlavná 122, 045 01 Moldava nad
– Moldava nad Bodvou
Bodvou
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného
zboru- OO PZ Moldava nad Bodvou

Rožňavská 30, 045 01 Moldava
nad Bodvou

Sídlo Okresného súdu – Okresný úrad Košice – okolie ,
Kataster
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru Košice – okolie
Sídlo pracoviska okresného úradu- Okresný úrad
Košice – okolie, Kataster, Pracovisko Moldava nad
Bodvou

Južná trieda 82, 040 17 Košice
Rožňavská 25, 045 01 Moldava
nad Bodvou
Podhorská 28, 045 01 Moldava
nad Bodvou
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Sídlo Územnej vojenskej správy – Územná vojenská
správa Košice
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Detašované
pracovisko
Sídlo Okresného úradu životného prostredia – Okresný
úrad Košice – okolie, Životné prostredie

1.11.

Komenského 39/A, 040 01 Košice
ČSA 13, Moldava nad Bodvou
Hroncova 13, 040 01 Košice

Cestovný ruch

Tabuľka 18 Zariadenia cestovného ruchu
Názov
Ferdinand penzión
Penzión Poľovník
Primma Hotel
Motel Orgován

1.12.

Adresa
Okružná 20, Moldava nad Bodvou 045 01
Vodná 60, Moldava nad Bodvou 045 01
Rožňavská cesta, Moldava nad Bodvou 045 01
Rožňavská 82, Moldava nad Bodvou 045 01

Športové zariadenia a infraštruktúra

Športové zariadenia a základná infraštruktúra v meste Moldava nad Bodvou sú vybudované.
K dispozícii sú školské telocvične a multifunkčné ihriská, ale tiež súkromné fitnes centrá a
vonkajšie areály. Napriek týmto možnostiam v meste chýbajú kvalitné priestory pre výkon
tímových športov na národnej úrovni (napr. volejbal, basketbal, hádzaná). V súčasnosti sa na
všetky športové tréningy používajú školské telocvične, resp. športové ihriská v areáloch škôl.
Pre zapojenie sa do národného športového diania je nevyhnutná výstavba multifunkčnej
športovej haly, ktorá disponuje kvalitnou podpornou infraštruktúrou. Pre vybudovanie
moderného športového areálu, resp. komplexu ponúka ideálne podmienky tzv. Areál Pod
kopcom. Nezastavané územie pri brehu rieky Bodva taktiež skrýva potenciál pre výkon
športovej činnosti napr. bežeckej, cyklistickej, korčuliarskej v prírodnom prostredí.

Analýza vonkajšieho prostredia

2.
2.1

Dopravná infraštruktúra

Katastrom mesta prechádza cesta I. triedy I/16, ktorá bola definovaná 1. augusta 2015 po
rozdelení pôvodnej cesty I. triedy I/50. V jej koridore vedie európska cesta 571 (E571), ktorá
začína v Bratislave a končí v Košiciach. Cesta intravilán mesta obchádza mostom ponad rieku
Bodva a zastavanú časť. Cez intravilán prechádza cesta II. triedy II/550 vedúca od križovatky
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s cestou E571, smerom na Medzev a Spišskú Novú Ves. V intraviláne má dĺžku 4,51 km.
Cesty III. triedy spájajúce Moldavu nad Bodvou s okolitými obcami - Mokrance, Janík a
Peder majú v intraviláne mesta spolu dĺžku 2,12 km. Dĺžka miestnych komunikácií je 25,4 km
a chodníkov 27,1 km. Na území mesta je 9 autobusových zastávok, z toho 2 v časti Budulov a
prvý Terminál integrovanej osobnej dopravy na Program rozvoja mesta Moldava nad Bodvou
na roky 2016 - 2023 15 Slovensku, odovzdaný do užívania v decembri 2015. V meste je spolu
približne 600 parkovacích miest, ktoré však už svojou kapacitou nestačia požiadavkám
motoristov.
Tabuľka 19 Vzdialenosti a časy od dôležitých bodov
Vzdialenosť od:
najbližšej železničnej stanice
železničnej stanice Košice
medzinárodného letiska
hraničného prechodu
Košíc
Miskolc ( Maďarská republika)
Rožňava
Prešov
Bratislava

km
0
30,3
26,5
13,8
31,1
81,8
41,2
69
377

čas (min)
0
29
22
14
37
1:21
33
52
3:56

Miesto:
Košice
Košice
Hosťovce

28

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou 2021-2027

https://www.mapaobce.sk/obec/moldava-nad-bodvou

Zdroj: GIS RRA Moldava

2.3.

Zásobovanie pitnou vodou

V meste je zabezpečené hromadné zásobovanie pitnou vodou (verejný vodovod) a v rómskej
osade sa nachádza aj individuálne zásobovanie pitnou vodou (výdajník vody). Obyvatelia,
ktorí nie sú napojení na vodovod, využívajú vlastné studne. Mesto Moldava nad Bodvou má
vybudovaný verejný vodovod, ktorého prevádzkovateľom jeodštepný závod Košice
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
2.4

Kanalizácia a ČOV

Mesto Moldava nad Bodvou má vybudované dve splaškové kanalizácie, splaškové vody z
mestskej časti „Budulov“ sú odvádzané hlavnými kanalizačnými zberačmi do ČOV Budulov.
Splaškové vody zo samotného mesta sú odvádzané hlavnými kanalizačnými zberačmi do
ČOV Moldava nad Bodvou.
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2.5

Plynofikácia

Mesto Moldava nad Bodvou je zásobované zemným plynom z VTL plynovodu MŠP DN 150
PN 6,4 Moldava sn /B – Medzev a VTL plynovodu DN 100 PN 6,4 k RS Moldava VTL/STL
4000/2,1-640T
2.6

Elektrická sieť

Distribúcia elektriny pre mesto Moldava nad Bodvou je zabezpečovaná cez hlavné rozvodné
VN vedenie V533 a V534 ktoré sú zaústené do 110/22 kV rozvodne Budulov.
2.7

Využívanie OZE

Mesto Moldava nad Bodvou medzi prvými podpísalo Dohovor primátorov a starostov miest a
obcí o znížení emisií CO o 20% do roku 2020 oproti roku 1990. Na základe toho Mestské 2
zastupiteľstvo prijalo Akčný plán pre udržateľnú energiu (SEAP) pod názvom „Energetický
akčný plán Moldava nad Bodvou“. Súčasťou plánu okrem riešení na úsporu energie sú aj
aktivity na využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
2.8

Súlad PHSR s inými rozvojovými dokumentmi

Plánovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja musí byť v súlade a nadväzovať na súbor
národných, regionálnych i miestnych rozvojových dokumentov, ktoré v danom období
špecifikujú rozvojové smerovanie nadradených územných celkov. Príprava rozvojovej
stratégie na miestnej úrovni musí byť preto v súlade s miestnym územnoplánovacím
dokumentom, pretože PHSR a UPD spolu predstavujú základné rozvojové piliere budúceho
rozvoja územia. Okrem toho miestny rozvoj musí byť v súlade s plánovaným rozvojom
mikroregiónu prípadne Miestnej akčnej skupiny (ak existujú resp. ak pripravujú spoločnú
rozvojovú stratégiu).
Na regionálnej úrovni musí byť miestna stratégia zosúladená s rozvojovou stratégiou a cieľmi
samosprávneho kraja vrátane iných platných regionálnych rozvojových koncepcií, programov
alebo stratégií.
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3.

SWOT ANALÝZA

Analýza SWOT bola spracovaná na základe výstupov analýzy vnútorného prostredia mesta
a tiež názorov a podnetov miestnych občanov. Snahou bolo dosiahnuť viac sektorovú
spoluprácu zapojením do prípravných prác na PHSR aj miestnych združení, spolkov,
záujmových organizácií a podnikateľských subjektov v záujme čo najširšej prezentácie
miestnych názorov a návrhov v každej z dotknutých oblastí..
Vybrané boli základné oblasti, v rámci ktorých boli postupne zadefinované výzvy
a potenciály mesta a problémy a limity územia z pohľadu vnútorného a vonkajšieho
prostredia. Určujúcim kritériom bolo stanovenie spoločnej názorovej zhody medzi účastníkmi
stretnutí a tá bola v niektorých prípadoch smerodajnou pri zápise do jednotlivých častí
analýzy SWOT. Zároveň boli do SWOT analýzy vybraté 4 oblasti, v ktorých sa určili silné
a slabé stránky a tiež príležitosti a ohrozenia rozvoja mesta.
Z pripravených oblastí boli neskôr zohľadnené špecifiká pri zadefinovaní základných
problémov v území a následnom výbere budúcich prioritných rozvojových oblastí a stanovení
strategickej časti PHSR.

Výzvy a
potenciály

Socioekonomické
Územno-technické
Prírodno-environmentálne
Kultúrne
Inštitucionálno-organizačné
Socioekonomické

Územno-technické
Problémy
a limity

Prírodno-environmentálne
Kultúrne
Inštitucionálno-organizačné

Podpora participácie obyvateľov
Blízkosť krajského mesta Košice
Vysoká
úroveň
odpadového
hospodárstva
Množstvo konaných podujatí
Spolupráca miestnych organizácií
Vzdelanostná úroveň obyvateľov
Neúmerné zvyšovanie neprispôsobivého
obyvateľstva
Trend starnutia populácie
Nedostatočne kvalitné komunikácie
Nedostatok nájomných a vystavaných
bytov
Skládky odpadu
Nedostatok verejnej zelene
Znečisťovanie životného prostredia
Nedostatok zariadení cestovného ruchu
Zvyšovanie administratívnej záťaže vo
verejnej správe
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Tabuľka 20
Oblasť:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PRÍRODNÉ
ZDROJE

•
•
•
•

Silné stránky
vhodné klimatické podmienky
bohatý prírodný potenciál
veľmi dobrá poloha
malá vzdialenosť od krajského mesta
Košice,
široká sieť vodných tokov a potokov
kvalitné zdroje pitnej vody
vysoké zastúpenie lesov a lesných
porastov
riadené lesné hospodárstvo
územia patriace do Národného parku
Slovenský kras
množstvo historických a kultúrnych
pamiatok
výskyt chránených drevín, rastlín
a živočíchov
separovanie odpadov
pozitívny prístup miestnej samosprávy
k zachovaniu prírodného dedičstva pre
nasledujúce generácie

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
orná pôda nižšej bonity – nižšia
úrodnosť
nelegálne skládky odpadov
v intraviláne i extraviláne mesta
neuskutočňovanie revitalizácie
zelene a parkov
chýbajú zberné dvory
a kompostoviská
chýbajú zariadenia pre
zhodnocovanie a recykláciu
odpadov
nedostatočná motivácia občanov
triediť odpad
nedoriešené vlastnícke vzťahy
k pozemkom
nízke environmentálne povedomie
obyvateľstva
slabé využívanie obnoviteľných
zdrojov energie
chýba koncepcia využitia
obnoviteľných zdrojov v regióne
nedostatočné využívanie možnosti
lesného a pôdneho hospodárstva

•

•

•

•

•
•

•

Príležitosti
ochrana a racionálne
využívanie prírodných
zdrojov
propagácia ochrany
životného prostredia na
národnej a regionálnej úrovni
existencia legislatívneho
zabezpečenia nakladania
s odpadmi v súlade
s predpismi Európskej únie
integrovaná koncepcia
v hospodárení s odpadmi SR
(minimalizácia vzniku
odpadov, maximálne
využívanie odpadov,
zhodnocovanie a správne
zneškodňovanie spôsobom
neohrozujúcim zdravie ľudí
a životné prostredie)
rozvoj environmentálnej
výchovy na školách
politika Európskej únie
smerujúca k trvalo
udržateľnému rozvoju
možnosť využívať fondy EÚ

•
•
•
•
•
•
•
•

Ohrozenia
hydroklimatické zmeny,
otepľovanie
zanedbanie
environmentálnej výchovy
povodňové vody
časová a finančná
náročnosť
zanedbanie
environmentálnych záťaží
pokles vody v zdrojoch
pitnej vody
pôdne hospodárstvo
zhoršená pandemická
situácia COVID19
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Tabuľka 21
Oblasť:

Silné stránky
•
•
•

•
•
•
ĽUDSKÉ
A
SPOLOČENSKÉ
ZDROJE

•

•
•

•

•

vysoký podiel obyvateľstva
v produktívnom veku
rast narodených detí
rozmanitá náboženská
a národnostná štruktúra
obyvateľov – nutnosť tolerancie
záujem obyvateľov o vzdelávanie
a zvyšovanie kvalifikácie
dostupné materské, základné a
stredné školy
pomerne ľahko dostupná široká
a rozmanitá sieť stredných škôl,
vysokých škôl a školských
zariadení v krajskom meste
Košice
pomerne ľahko dostupná široká
a rozmanitá sieť rôznych
inštitúcií, úradov a služieb
záujem obyvateľov o rozvoj
mesta, spolky a združenia
širšia ponuka voľných
pracovných miest v blízkych
mestách a podnikoch
široká ponuka a ľahká dostupnosť
rekvalifikačných kurzov pre
nezamestnaných
sieť soc. zariadení

Slabé stránky
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

nedostatočné a zastarané vybavenie
škôl učebnými pomôckami
nedostatočné vybavenie MŠ, ZŠ,
SŠ výpočtovou technikou
slabé prepojenie systému
vzdelávania s potrebami trhu práce
nízke finančné ohodnotenie
pedagogických pracovníkov
a nepedagogických zamestnancov
škôl a predškolských zariadení
nedostatok financií na podporu
školstva
pomerne vysoká nezamestnanosť
nižšia vzdelanostná úroveň
nezamestnaných
značná skupina MRK obyvateľov
málo miestnych pracovných
príležitostí
chýbajú komunitní, terénni sociálni
pracovníci
chýbajú centrá voľného času pre
deti a mládež
nedostatočná informovanosť
a kvalifikácia obyvateľstva
a chýbajúca komunitná spolupráca,
komunitný dialóg a spolupatričnosť

Príležitosti
•
•

•

•

Ohrozenia

možnosť využívať fondy EU •
pokračujúce národné
programy podporujúce
•
zamestnanosť – aktivačné
práce, absolventská prax
a pod.
koncepcie a akčné plány
•
zamestnanosti na národnej
a regionálnej úrovni
rozvoj priemyselných parkov
•

•

•

•

•
•

starnutie ekonomicky
aktívneho obyvateľstva
úbytok obyvateľstva
migráciou – zvlášť
kvalifikovaných mladých
ľudí
nedostatočné finančné
kompenzácie presunu
kompetencií zo štátu na
samosprávu
postupný zánik pracovných
príležitostí pre obyvateľov
s nižším vzdelaním
pokračujúca izolácia škôl
vzhľadom k vonkajšiemu
prostrediu a trhu práce
národná legislatíva bez
účinných opatrení voči
zneužívaniu sociálnych
výhod
prehlbovanie chudoby
a sociálneho vylúčenia
u neprispôsobyvých
občanov
nezáujem investorov
o východ Slovenska
zhoršená pandemická
situácia COVID19
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Tabuľka 22
Oblasť
•
•
•

•
•
•

MATERIÁLNE
A
FYZICKÉ
ZDROJE

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Silné stránky
poloha mesta
sprístupnenie mesta pravidelnou
autobusovou dopravou
blízkosť medzinárodného letiska
a železničného dopravného uzla
v meste Košice
spracované a pripravované
rozvojové dokumenty mesta
možnosti územného rozvoja
základná občianska a spoločenská
vybavenosť
plynofikácia mesta
dostatočná energetická sieť
dostupnosť telekomunikačných
služieb
bohaté tradície a hlboké korene
kultúr. podujatí
vysoké kultúrne povedomie
obyvateľstva
tradícia kultúrnych a iných
podujatí, súťaží a prehliadok
záujem detí a mládeže o kultúru –
spev, tanec
vysoký záujem o šport
s množstvom športových podujatí
a krúžkov
prístup na internet

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Slabé stránky
zanedbanosť, zlý technický stav
a/alebo absencia miestnych
komunikácií a chodníkov
nízka kapacita intervalov
autobusovej dopravy špeciálne
smer od Košíc a do Košíc
zastarané verejné osvetlenia
a miestne rozhlasy
nedostatok parkovacích plôch
a parkovacích miest
finančne veľmi náročná výstavba
a rekonštrukcie technickej
a dopravnej infraštruktúry
chýbajúce cyklistické chodníky
a trasy
nedostatok financií na kultúru
a šport
nedostatok a zlý technický stav
športových areálov a ihrísk
zlý technický stav a vysoká
energetická náročnosť verejných
budov
nedostatočná vybavenosť KD
nedostatočné zabezpečenie proti
vandalizmu
nedostatok zariadení cestovného
ruchu
minimálna ponuka služieb CR

•
•
•

•
•
•

Príležitosti
možnosť využívať fondy EU
diaľnice spájajúce západ
a východ SR
možnosť spolufinancovania
kultúrnych aktivít
z podnikateľských kruhov
zvýšenie kapacity intervalov
autobusovej prepravy
dobudovanie športových
areálov
obnovenie železničnej
osobnej dopravy Moldava
nad Bodvou – Medzev za
účelom rozvoja cestovného
ruchu

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Ohrozenia
nízky záujem investorov
o východné Slovensko
stagnujúca výstavba
diaľnic v KSK a SR
neriešenie zlého
technického stavu
príjazdových komunikácií
a napojení na hlavné cestné
ťahy
nedostatok financií
a zanedbávanie technickej
a dopravnej infraštruktúry
v meste a v regióne
nedostatočná finančná
podpora štátu pri presune
kompetencií
nárast individuálnej
automobilovej dopravy
zlý neuspokojivý vzťah
medzi životným štýlom
obyvateľstva
a športovaním
ďalší nárast
nezamestnanosti
nízke a stagnujúce príjmy
obyvateľov
zhoršená pandemická
situácia COVID19
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Tabuľka 23
Oblasť
•
•

•
•
•
•
EKONOMICKÉ
ZDROJE

•
•
•
•
•

Silné stránky
blízkosť krajského mesta
a dopravná prístupnosť
pomerne ľahká dostupnosť
inštitúcií zameraných na podporu
podnikania
spracované aktuálne rozvojové
dokumenty
dostatok disponibilnej pracovnej
sily
bohatá história
blízkosť významného lyžiarskeho
strediska na Kojšovskej holi
blízkosť jedinečných klimatických
kúpeľov Štós
blízkosť Baníckeho múzea,
skanzena a hámrov v Medzeve
blízkosť Turnianskeho hradu
blízkosť Zádielskej doliny
blízkosť Hájskych vodopádov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Slabé stránky
neoptimálne využívanie prírodného
a historického potenciálu
nízke využitie miestnych
výrobných kapacít
nízka ponuka služieb cestovného
ruchu
nedostatočná propagácia mesta
v oblasti cestovného ruchu
slabá medzinárodná partnerská
spolupráca
odchod kvalifikovanej pracovnej
sily
nedostatok pracovných príležitosti
a bytov pre udržanie pracovnej sily
vysoká miera nezamestnanosti
nízka úroveň HDP/obyv.
v porovnaní s priemerom Európskej
únie
nedostatočná dopravná a technická
infraštruktúra
nutnosť dochádzania za prácou
a službami
nedostatočný rozvoj a podpora
miestnych producentov
a poskytovateľov služieb

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Príležitosti
zmena daňového systému SR
rast priamych zahraničných
investícií v regióne
možnosti využívania fondov
Európskej únie
zvyšovanie kúpnej sily
obyvateľstva
vytváranie priaznivejších
podmienok pre podnikanie
v SR
využitie historického,
kultúrneho a prírodného
potenciálu pre rozvoj
cestovného ruchu
vytváranie nových
partnerstiev
dokončenie diaľnic Košice –
Bratislava, Košice – Miškolc
rozvoj priemyselných parkov
a priemyselných oblastí v
regióne

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

Ohrozenia
neriešenie politiky štátu
v oblasti malého
a stredného podnikania
nárast odlevu
kvalifikovanej pracovnej
sily
nárast konkurencie
vplyvom vstupu SR do EÚ
klesajúca ekonomická
aktivita
pokles výroby v U.S. Steel
Košice
pretrvávajúci nezáujem
investorov o Východné
Slovensko
zanedbanie výstavby
diaľnic a nadradenej
cestnej siete
slabá propagácia východu
Slovenska
nedostatočné stimuly pre
budúcich investorov zo
strany vlády SR
zhoršená pandemická
situácia COVID19
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3.1

Identifikácia potrieb

Pre každú zo zadefinovaných oblastí boli vybrané tie silné alebo slabé stránky, ktoré sa
účastníkom pracovných stretnutí javili ako kľúčové pre budúcu identifikáciu základných
problémov svojho územia a následného stanovenia prioritných rozvojových oblastí stratégie
PHSR.
Prírodné zdroje
Za určujúce silné stránky boli stanovené:
- blízkosť krajského mesta Košice;
- bohatý prírodný potenciál, ktorý vyplýva z vhodných klimatických podmienok
a výhodnej polohy mesta s územím Národného parku Slovenský kras a kvalitnou
pitnou vodou;
- zaujímavý historický potenciál územia spojený zo zachovávaním miestnych tradícií
s množstvom historických a kultúrnych pamiatok.
Za určujúce slabé stránky boli stanovené:
- nedostatočná motivácia obyvateľov triediť odpad a zároveň chýbajúce zariadenia pre
zhodnocovanie a recykláciu;
- environmentálne záťaže - problém skládok odpadov zvlášť tých nelegálnych,
kontaminácia ornej pôdy z neriadenej poľnohospodárskej činnosti s prehnaným
využívaním chemikálií, pesticídov a hnojív v minulosti;
- veľmi nízke využívanie obnoviteľných zdrojov energie, s chýbajúcou koncepciou
využívania obnoviteľných zdrojov v regióne, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.
Ľudské a spoločenské zdroje
Za určujúce silné stránky boli stanovené:
- záujem miestnych obyvateľov o rôzne spolkové, komunitné a klubové činnosti, šport,
záujmové združenia, miestne remeslá a samotný rozvoj mesta;
- rozmanitá náboženská a národnostná štruktúra obyvateľstva s narastajúcim počtom
narodených detí;
- zvýšený záujem o vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach, celoživotné vzdelávanie
s ponukou rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných.
Za určujúce slabé stránky boli stanovené:
- málo pracovných ponúk priamo v meste, chýbajúci terénni sociálny pracovníci,
komunitní pracovníci, ktorí sú nevyhnutní pri vzdelávaní značnej skupiny MRK v
meste ;
- stále pretrvávajúca pomerne vysoká nezamestnanosť, ktorá ovplyvňuje kvalitu života
miestnych obyvateľov, nutnosť dochádzania za prácou, málo miestnych pracovných
príležitostí;
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-

nedostatok financií na podporu školstva.

Materiálne a fyzické zdroje
Za určujúce silné stránky boli stanovené:
- dobrá dostupnosť širokú sieť stredných a vyšších vzdelávacích zariadení a univerzít
v blízkom meste Košice, ďalších športových, sociálnych, zdravotných
a spoločenských zariadení, rôznych verejných inštitúcií, medzinárodnej dopravnej
prístupnosti (letisko, železnica a pod.);
- mesto je dobre vybavené miestnou dopravnou a technickou infraštruktúrou
s možnosťou ďalšieho rozvoja.
Za určujúce slabé stránky boli stanovené:
- nedostatočné vybavenie zariadení cestovného ruchu a s tým spojená ponuka služieb;
- nedostatok financií na kultúru a šport;
- chýbajúce časti a zastaraný príp. nevyhovujúci stav existujúcej dopravnej a ďalšej
miestnej technickej základnej infraštruktúry (napr. komunikácie, parkovacie miesta,
prvky bezpečnosti a pod.) a vysoká finančná náročnosť ich realizácie.
Ekonomické zdroje
Za určujúce silné stránky boli stanovené:
- výborný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a dostatok pracovnej sily;
- dobré zastúpenie miestnych poskytovateľov služieb, podnikateľov, miestnych
živnostníkov a remeselníkov;
- skvalitňovanie infraštruktúry a služieb, príprava rozvojových dokumentov.
Za určujúce slabé stránky boli stanovené:
- pracovné príležitosti pre mladých sú veľmi obmedzené a tiež aj pre osoby staršie (po
50-tke), matky s rodinnými povinnosťami a pod.;
- chýbajúca alebo nevyhovujúca infraštruktúra potrebná pre rozvoj CR, chýbajú
poskytovatelia služieb CR a tiež rôznych doplnkových služieb pre turistov;
- odchod kvalifikovanej pracovnej sily a zvlášť mladých ľudí po ukončení štúdia za
prácou alebo vyššími zárobkami do iných regiónov prípadne do zahraničia a slabá
partnerská spolupráca.
Vzhľadom k hodnoteniu vplyvov vonkajšieho prostredia boli identifikované tie príležitosti
alebo ohrozenia, ktoré podľa účastníkov pracovných stretnutí môžu mať rozhodujúci vplyv na
budúci rozvoj mesta a jeho územia.
Ako príležitosti s rozhodujúcim pozitívnym vplyvom na rozvoj územia mesta boli stanovené:
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-

-

-

podpora z fondov EÚ na realizáciu investičných i neinvestičných rozvojových
projektov pre verejný, súkromný i neziskový sektor smerujúce k trvalo udržateľnému
rozvoju;
rozvoj vidieka zameraný na skvalitňovanie infraštruktúry, služieb a zvyšovanie
zamestnanosti;
plnenie záväzkov SR voči legislatíve a normám EÚ (zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou, postupné budovanie kanalizácií a ČOV, využívania OZE a pod.);
postupujúca výstavba diaľnic smerom na východ SR a postupný príchod významných
investorov vytvárajúcich pracovné príležitosti aj bližšie k východu republiky, rozvoj
priemyselných a technologicky vyspelých parkov s vyššou pridanou hodnotou;
rozvoj zameraný na široké využívanie IKT , inovácií, kreativity, alternatívnych
technológií šetrných k životnému prostrediu;
špecializované účelové dotačné programy EÚ (napr. zamestnávanie mladých ľudí
a pod.);
národné dotačné a kompenzačné programy v rôznych oblastiach ( životné prostredie,
bezpečnosť, kultúra, sociálna pomoc, zamestnanosť, vzdelávanie, šport,
poľnohospodárstvo, investície a pod.).

Ako ohrozenia s významným rizikovým vplyvom na rozvoj územia obce boli stanovené:
-

-

-

-

-

-

nepriaznivý demografický vývoj, starnutie obyvateľstva a odchod mladých
a kvalifikovaných ľudí za prácou, vzdelaním, kvalitnejšími službami do miest, iných
regiónov alebo do zahraničia;
hydroklimatické zmeny spojené s otepľovaním, extrémy počasia, záplavy, suché
obdobia ovplyvňujúce poľnohospodársku prvovýrobu, vysychanie povrchových
i podzemných vodných zdrojov , lesné kalamity alebo požiare a pod.;
segregácia marginalizovaných skupín obyvateľstva, neprispôsobivých občanov, nárast
sociálnej ohrozenosti mládeže, prehlbovanie radikalizmu a extrémizmu;
nekontrolované zásahy do prírody a životného prostredia – znečisťovanie ornej pôdy
nekontrolovaným užívaním pesticídov, herbicídov, chemických hnojív a pod.,
neriadené hospodárenie v lesoch – rozsiahle výruby bez obnovy lesných porastov;
zanedbávanie environmentálnych záťaží, skládok a pod.;
pretrvávajúca zaostalosť východu voči ostatným regiónom SR spojená s nezáujmom
investorov o východ Slovenska;
nízka podpora štátu pre malých a stredných podnikateľov, vysoká odvodová
zaťaženosť a byrokracia obmedzujúca rozvoj existujúcich a zakladanie nových
podnikateľských prevádzok;
prehlbujúca sa kríza v rámci Európskej únie – finančná, ekonomická, nekontrolované
migračné vlny, obmedzovanie voľného pohybu osôb alebo tovarov, ohrozenie politiky
súdržnosti príp. rozpad EÚ;
zhoršená pandemická situácia COVID19 s tým spojená neistota obyvateľov
a prehlbovanie chudoby.

38

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou 2021-2027

3.2

Identifikácia disparít a faktorov rozvoja

Pri identifikácii kľúčových potrieb územia mesta sa vychádzalo z analýzy vnútorného
i vonkajšieho prostredia a zo SWOT analýzy. Výber kľúčových potrieb predstavuje
najdôležitejší krok v strategickom plánovaní a zostavení samotnej stratégie PHSR. Prioritné
oblasti stratégie PHSR vychádzajú z kľúčových problémov – potrieb a predstavujú tie oblasti
rozvoja, v ktorých by sa mali koncentrovať plánované financie, personálne i materiálne
zdroje.
Pri definovaní kľúčových problémov bola vyvinutá snaha vziať do úvahy názory všetkých
cieľových skupín obyvateľstva. Miestni obyvatelia dostali príležitosť vyjadriť svoje názory
formou dotazníkového prieskumu. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu,
neformálnych i pracovných stretnutí s obyvateľmi i zástupcami miestnej samosprávy, ako aj
na základe SWOT analýzy (slabé stránky + ohrozenia) členovia pracovnej skupiny
pomenovali kľúčové problémy mesta.
-

Nelegálne skládky odpadov.
Málo využívané obnoviteľné zdroje energií.
Energetická efektívnosť verejných budov je nízka.
Environmentálne povedomie u obyvateľov i podnikateľov je nízke.
Nedostatok pracovných príležitostí, stále vysoká nezamestnanosť.
Odchod mladých a kvalifikovaných ľudí za prácou.
Postupné starnutie obyvateľstva, zvýšená potreba sociálnych služieb.
Chýba osobitný prístup k potrebám mladých ľudí a mládeže.
Nárast radikalizmu, extrémizmu, rôznych foriem závislostí.
Nutnosť dochádzania za prácou.
Znížená kvalita poskytovaných verejných služieb.
Dopravná a technická infraštruktúra chýba alebo je zastaraná.
Vybavenie verejných zariadení nezodpovedá súčasným požiadavkám.
Pokles ekonomickej aktivity, málo novovytváraných pracovných príležitostí.
Dlhodobá nezamestnanosť u mladých ľudí, osôb po 50-tke a žien s malými deťmi.
Chýbajú podporné nástroje pre rozvoj cestovného ruchu.
Neistota a prehlbovanie chudoby dôsledkov pandémie COVID19.

Hore uvedené kľúčové problémy územia mesta spomaľujú rozvoj, znižujú
konkurencieschopnosť a zároveň sú dôvodom nižšej kvality života miestnych obyvateľov.

Po zohľadnení pozitívnych vplyvov možných príležitostí pre rozvoj i negatívnych rizikových
ohrození z pohľadu vonkajšieho prostredia, taktiež vonkajších faktorov rozvoja územia mesta
a samotných finančných, materiálnych i personálnych kapacít mesta s dôrazom na aktuálne
potreby a záujmy miestnych obyvateľov boli jednotlivé kľúčové problémy prehodnotené a na
základe spoločných znakov zlúčené do základných problémových oblastí. Stanovené boli tie
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oblasti, ktoré nielen treba riešiť ale sú v moci samosprávy a schopnostiach miestnych
obyvateľov ich skutočne aj zrealizovať.
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť PHSR obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík pri rešpektovaní princípov národnej a regionálnej politiky. Obsahom tejto kľúčovej
fázy tvorby stratégie je spresnenie vízie, hlavného cieľa PHSR a z toho nadviazať na
určovanie priorít rozvoja.
Definovanie kľúčových strategických a špecifických cieľov vychádzajúcich z

priorít

je nevyhnutné k naplneniu vízie územia a zároveň k uplatneniu smart rozvoja.
Realizácia vízie smart (inteligentného/rozumného) mesta Moldava nad Bodvou sa definovala
trojuholníkom 3P s centrálnou polohou kvality života a je podmienená zmenami a inováciami
smerujúcimi najmä k dosiahnutiu nasledujúcich charakteristík:
✓ Konkurencieschopné mesto ponúkajúce vhodné podmienky pre jej obyvateľov,
investorov, podnikateľov, návštevníkov a turistov, podporujúce ich kvalitu života,
efektívne vedenie a podnikanie, udržateľný trh práce, kreatívnu priateľskú atmosféru,
bezpečnosť, rovnocenný prístup k vysokej kvalite služieb, k dopravným prostriedkom,
vysokou kvalitou prostredia, s vhodnými priestormi zelene a inými verejnými
priestormi podporujúcimi život zdravej komunity, transparentné smart spravovanie
územia otvorené pre aktívnu účasť verejnosti.
✓ Flexibilné mesto, schopné rýchlo a efektívne reagovať na súčasné a budúce výzvy
a adaptovať sa na potreby, dané vonkajšími a vnútornými impulzmi, akými sú
klimatické zmeny, rozvoj globálnej ekonomiky a jej dynamické zmeny, pokračujúca
globalizácia a prepájanie ekonomík a iné.
✓ Efektívne a udržateľné mesto, ktoré zodpovedne pristupuje k využívaniu všetkých
dostupných zdrojov, vrátane ich rozvoja a ochrany, ako aj zabezpečuje rovnocenný
prístup všetkých obyvateľov a iných subjektov na území mesta k ich využitiu, a to
i prostredníctvom akceptovania princípov „smart“ špecializácie.
✓ Mesto ľudí a pre ľudí - inkluzíve, otvorené, ľudské, tolerantné, kreatívne,
pohostinné, podnikateľsky priateľské mesto ponúkajúce vhodné prostredie pre život
a realizáciu kreatívneho a iných potenciálov každého obyvateľa pri rešpektovaní jeho
špecifických schopnosti zúčastňovať sa a prispievať k životu komunity mesta a jeho
ekonomike.
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✓ Inovatívne mesto - otvorené novým prístupom, riešeniam a novým formám
spolupráce s kultúrou podporujúcou spoluprácu, vznik, šírenie a implementáciu
inovácií.

Smart rozvoj je možné rozdeliť (v súlade s tromi piliermi smart konceptu) do dvoch úrovní:
A. Kvalita života ako nadradená úroveň
▪

Zdravý život v zdravej komunite (zdravá, podporujúca, komunikatívna, tolerantná,
nezaujatá, dynamická, inkluzívna spoločnosť, poskytujúca prívetivú sociálnu klímu
bez akýchkoľvek predsudkov a zaujatosti);

▪

Pocit bezpečia - týkajúci sa prostredia, vykonávania fyzických aktivít v ňom (napr. pri
prechádzke, bicyklovaní) a pobytu v spoločnosti;

▪

Sloboda rozhodovania a pohybu – mobilita a dostupnosť (aj pre ľudí so zdravotnými
a sociálnymi obmedzeniami);

▪

Možnosť sebarealizácie (kreatívnej, inovatívnej, profesionálnej);

▪

Miesto pre vzdelanie a zdieľanie poznatkov;

▪

Dostatok pozitívnych podnetov a motivácie;

▪

Estetická kvalita životného prostredia;

▪

Vhodné možnosti bývania, voľnočasových aktivít (umenie, kultúra), práce;

▪

Efektívna realizácia aktivít bývania a voľnočasových aktivít.

B. Úroveň troch prioritných oblastí:
B.1. Smart prostredie
Táto “kvalita” je bližšie charakterizovaná v nasledujúcich črtách vízie:
● Mesto/obec, región, s nízko-uhlíkovou ekonomikou minimalizujúcou spotrebu
zdrojov a objemy odpadu prostredníctvom prevencie produkcie odpadu,
systému platenia za odpad podľa jeho produkcie, využitie odpadu ako zdroja
nových materiálov;
● Mesto/obec, región,

s cirkulárnou ekonomikou, ktoré zvyšuje dôraz na

opätovné využitie pôdy, materiálov, energie a dažďovej vody; s prevenciou
produkcie odpadu;
● Mesto/obec, región,

zvyšujúce používanie moderných technológií na

poskytovanie efektívnych služieb verejnosti;
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● Mesto/obec, región,

maximalizujúce používanie moderných technológií k

efektívnemu využitiu všetkých miestnych zdrojov (ľudských, prírodných, a
iných);
● Mesto/obec,

región,

podporujúce

efektívne

využívanie

zdrojov

prostredníctvom zavádzania moderných technológií do mestského života
(vrátane

rozvoja

oblasti

čistých

technológií);

inteligentná,

rozumná

infraštruktúra;
● Mesto/obec,

región,

s

inteligentnými

energetickými

sieťami

-

zásobovanie/spotreba energie (vhodný energetický mix s dôrazom na zdroje
obnoviteľnej energie), systém riadenia tokov energií (produkcia a spotreba),
technická infraštruktúra (siete elektrickej energie, vykurovanie, chladiace siete,
odpad, riadenie vodného cyklu a manažment odpadových vôd), zelené budovy,
internet vecí- energetické senzory, elektro-mobilita, nabíjacie stanice založené
na miestnych zdrojoch energií a infraštruktúre;
● Mesto/obec, región, ktoré zachováva a efektívne využíva dátové systémy pre
procesy rozhodovania a kontroly vo verejnom aj súkromnom sektore pri
zachovaní transparentnosti a verejnej kontroly (v oblasti environmentálnych
dát, využívania pôdy, infraštruktúry, dopravy, investícií, dostupnosti zdrojov)
B.2. Smart ekonomika
s hlavnými črtami vízie, ktoré sú charakterizované v nasledovných bodoch:
● Mesto/obec, región, ktoré je magnetom pre medzinárodné talenty, vytvárajúce
atraktívne inkubačné prostredie pre európskych a svetových podnikateľov;
● Mesto/obec, región,

ktoré ponúka vysokohodnotné pracovné ponuky pre

efektívne využitie ľudských zdrojov;
● Mesto/obec, región,

s flexibilnou reguláciou, ktorá umožňuje maximálne

využitie vnútorného aj vonkajšieho potenciálu, vrátane zahraničného kapitálu;
● Mesto/obec, región,

s produkciou tovarov a služieb s vysokou pridanou

hodnotou a vysokou kvalitou, ktorá odráža potreby obyvateľov;
● Ekonomika chápajúca a využívajúca kultúrne a kreatívne aspekty územia;
● Ekonomika podporujúca tvorbu, distribúciu a šírenie kultúrnych aktivít,
tovarov a služieb;
● Mesto/obec, región,

s ekonomikou, ktorá podporuje spoluprácu ľudí s

odlišnými zručnosťami a kompetenciami so zámerom podpory tvorby a šírenia
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inovácií a stierania bariér medzi priemyselnými odvetviami (kreatívne
prepájanie oblastí);
● Mesto/obec, región,

integrujúce kultúrny a kreatívny priemysel do svojich

rozvojových plánov;
● Mesto/obec, región, so sociálne inkluzívnou ekonomikou;
● Mesto/obec, región, poskytujúce stabilné, ale flexibilné prostredie pre rozvoj
podnikateľských aktivít;
● Mesto/obec, región,

s priaznivým daňovým prostredím pre obyvateľov a

podnikateľov, ktoré podnecuje optimálne a efektívne využívanie zdrojov;
● Mesto/obec, región, s prosperujúcou kultúrou podnikania; kultúra podnikania
ako dôležitá súčasť školského vzdelávania;
● Ekonomika využívajúca miestneho dopytu po tovaroch a službách;
● Ekonomika rešpektujúca súčasný stav a perspektívu dostupnosti všetkých
zdrojov a možného prístupy k nim;
● Prostredie podporujúce inkubáciu a rozvoj startupov ako motorov inovačne
založeného podnikania;
B.3. Smart komunity
Hlavné črty tejto cieľovej kvality sú nasledovné:
● Mesto/obec, región, s rovnoprávnou spoločnosťou;
● Mesto/obec, región, ktoré efektívne využíva svoje inštitucionálne kapacity pre
svojich obyvateľov a ďalšie zainteresované subjekty; znižovanie byrokracie
prostredníctvom efektívnosti procesov spravovania územia a vysokej
kvalifikácie zamestnancov vrátane investovania do ich rozvoja;
● Mesto/obec, región, ktoré efektívne využíva potenciál aktívneho zapojenia sa
verejnosti a zainteresovaných subjektov do procesov rozhodovania a iných
aktivít mestskej komunity, vrátane profesionálnej kapacity jednotlivcov a
inštitúcií v meste (napr. humanitárne aktivity, vzájomná pomoc, verejná
kontrola, učenie sa v komunite, atď.);
● Mesto/obec, región,

podporujúce rozvoj kapacít ľudských zdrojov

prostredníctvom vhodných foriem vzdelávania, rozvojom zručností, šírením
informácií, zapojením do procesov rozhodovania a ďalšími spôsobmi;
● Mesto/obec, región, ktoré umožňuje obyvateľom spoluprácu pri výskume a
vývoji produktov a služieb (“živé laboratórium”);
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● Mesto/obec, región, ktoré podporuje kreatívne prejavy a poskytuje potrebnú
infraštruktúru, ktorá umožňuje prechod medzi kreatívnymi zručnosťami a
obchodom/technológiami; začleňujúce otázky kultúry do rozvoja;
● Mesto/obec, región, ktoré prijíma provokatívne nápady a povzbudzuje ľudí k
pozitívnemu pohľadu na potenciál ich mesta;
● Mesto/obec, región, ktoré si uvedomuje dôležitosť jeho obyvateľov, nakoľko
predstavujú hlavný kapitál mesta; podniká kroky k prilákaniu ľudí do mesta a
ich stabilizovanie;
● Mesto/obec, región podporujúce dostupnosť a participáciu na kultúrnom živote
ako základu podpory kreativity;
● Akceptácia kreativity ako základnej zložky (časť DNA) mesta a jej využitie
v procesoch zmien a rozvoja;
● Jasná a atraktívna značka mesta, lokálnych produktov a služieb;
● Mesto/obec, región, ktoré buduje lokálny kreatívny priemysel a zhodnocuje
svoju lokálnu kreatívnu históriu (Hlavný cieľ projektu Kreatívneho mesta a
kandidatúry UNESCO kreatívne mesto)
● Mesto/obec,

región

zvyšujúce

používanie

moderných

technológií

na

poskytovanie efektívnych služieb verejnosti;

1

Formulácia stratégie

Hlavným cieľom definovania stratégie je určenie základnej hierarchickej štruktúry pre dané
programovacie obdobie a zároveň určenie typu dokumentu, ktorý vyplýva zo SWOT analýzy..
Strategickú štruktúru PHSR Moldava nad Bodvou tvoria:
• Vízia územia
• Prioritné oblasti
• Strategické ciele
• Špecifické ciele a
• Aktivity
Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôležité dbať, aby
jednotlivé ciele na seba nadväzovali a boli koherentné (neprekrývali sa).
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2.

Vízia územia

Vízia územia predstavuje predobraz o budúcnosti mesta. Je potrebné nastaviť tak dlhodobé
ako aj strednodobé smerovanie a obsahové východiská pre návrh prístupov k rozvoju mesta.
Vízia je stabilizujúcim prvkom riadenia mesta a podporou pre zdieľaný náhľad spolupráce
a spolupatričnosti ako aj logického včlenenia sa do územného miestneho ako aj regionálneho
rozvoja.
V tvorbe a definovaní PHSR boli zohľadnené nedávne udalosti súvisiace s pandémiou
COVID-19. Bol vypracovaný PLÁN OBNOVY, ktorý je spoločnou reakciou krajín EÚ na
silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť
reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru
EÚ. Všetky kroky v Pláne obnovy sú zohľadnené v definovanom systéme strategických a
špecifických cieľov PHSR mesta. Zároveň sa dokument snaží o zapojenie do udržateľného
mestského rozvoja mesta Košice.
V pláne obnovy bola definovaná vízia Slovenska nasledovne:
1) Inovatívna ekonomika: Udržateľný rast životnej úrovne a kvality života zaručí Slovensku
úspešná transformácia na inovatívnu ekonomiku založenú na investíciách do vedy a výskumu,
zelenej a digitálnej ekonomiky. Vyžaduje si to vzdelaných, zručných a adaptabilných
zamestnancov.
2) Moderný štát: Slovensko musí riešiť transformačný dlh vo všetkých úrovniach štátnej a
verejnej správy. Iba moderný, efektívny, digitálny štát s fungujúcimi službami dokáže
vytvárať vhodné podmienky a plniť potreby inovatívnej ekonomiky a modernej spoločnosti.
3) Zdravá krajina: Hlavným a konečným cieľom verejných politík je kvalita života ľudí. Popri
ekonomickom raste, ktorý vytvára nevyhnutné materiálne podmienky a zdroje, kvalita života
závisí od starostlivosti o zdravie ľudí, verejný priestor a životné prostredie.
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Vízia mesta Moldava nad Bodvou

„Zabezpečiť zdravý život v zdravej komunite efektívnou verejnou správou a
úspešnou transformáciou ekonomiky na inovatívnu, ktorá bude založená na
investíciách do zelenej a digitálnej ekonomiky. V procese sa bude efektívne
využívať potenciál miestneho prostredia a obyvateľstva s dôrazom na kvalitu
vzdelávania

a

ochranu

stavu

životného

prostredia

zmierňovaním

nepriaznivých dopadov zmeny klímy v súlade s cieľmi trvalo udržateľného
rozvoja.“
Na základe definovanej vízie územia si mesto do roku 2027 stanovilo nasledovné strategické
ciele:
► hospodárska prioritná oblasť: Zlepšiť vybavenosť a celkovú atraktivitu mesta prílevom
nových investícií, udržateľným rozvojom podnikania a cestovným ruchom. Ekonomikou
chápajúcou a využívajúcou kultúrne a kreatívne aspekty územia a doplnením dostatku
pozitívnych podnetov a motivácie obyvateľom zabezpečiť zdravý život v zdravej komunite.

► sociálna prioritná oblasť: Podporovať rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych
obyvateľov, sociálnych služieb, komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie, vzdelávania
a tým aktívne prilákať ľudí do mesta a stabilizovať počet obyvateľov. Efektívne využívať
potenciál aktívneho zapojenia verejnosti do procesov rozhodovania.

► environmentálna prioritná oblasť: Realizovať aktivity prospievajúce k budovaniu
zeleného mesta, k ochrane a zlepšovaniu stavu životného prostredia, k uchovaniu
prírodného dedičstva, k zmierňovaniu nepriaznivých dopadov zmeny klímy a efektívnemu
systému odpadového hospodárstva. V procese sa zamerať prístup cirkulárnej ekonomiky.

3.

Štruktúra prioritných oblastí a ich väzby

Hlavné národné priority: ZDRAVIE a VZDELÁVANIE.
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3.1

Definovanie systému strategických a špecifických cieľov mesta

Tabuľka 24

Hospodárska prioritná oblasť

Strategický cieľ H

Špecifické ciele

Zlepšiť vybavenosť a celkovú atraktivitu mesta prílevom
nových investícií, udržateľným rozvojom podnikania
a cestovným ruchom. Ekonomikou chápajúcou a využívajúcou
kultúrne a kreatívne aspekty územia a doplnením dostatku
pozitívnych podnetov a motivácie obyvateľom zabezpečiť
zdravý život v zdravej komunite.
H.1 Rozvoj stavu dopravnej infraštruktúry – dynamickej a statickej
H.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry a športu
H.3 Efektívne poľnohospodárstvo
H.4 Kultúra a rozvoj turizmu
H.5 Trvalo udržateľný rozvoj vidieka
H.6 Ekonomický rozvoj mesta s efektívnym podnikaním
H.7 Zdravotníctvo
H.8 Skvalitnenie fungovania samosprávy a mestského úradu
H.9 Vypracovanie dokumentov

Sociálna prioritná oblasť

Strategický cieľ S

Podporovať rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych
obyvateľov,
sociálnych
služieb,
komunitnej
spolupráce, sociálnej inklúzie, vzdelávania a tým aktívne
prilákať ľudí do mesta a stabilizovať počet obyvateľov.
Efektívne využívať potenciál aktívneho zapojenia verejnosti do
procesov rozhodovania.

Špecifické ciele

S.1 Aktivizácia obyvateľstva
S.2 Súdržnosť a lokálpatriotizmus
S.3 Znižovanie nezamestnanosti a podpora sociálnych služieb
S.4 Integrácia komunít v sociálnom vylúčení
S.5 Podpora národnostných menšín
S.6 Podpora nájomného bývania
S.7 Kvalita zdravotníckych služieb

Environmentálna prioritná oblasť
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Strategický cieľ E

Realizovať aktivity prospievajúce k budovaniu zeleného mesta,
k ochrane a zlepšovaniu stavu životného prostredia,
k uchovaniu
prírodného
dedičstva,
k
zmierňovaniu
nepriaznivých dopadov zmeny klímy a efektívnemu systému
odpadového hospodárstva. V procese sa zamerať prístup
cirkulárnej ekonomiky.

Špecifické ciele

E.1 Obnova a ochrana krajiny, prírody, mestských parkov a zelene
E.2 Adaptácia mesta na klimatické zmeny
E.3 Nakladanie s odpadom
E.4 Environmentálna výchova
E.5 Uchovanie, ochrana a zveľaďovanie prírodného dedičstva

Zdroj: vlastné spracovanie
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PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť PHSR obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta Moldava nad Bodvou, t.j. obsahuje
podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej
prioritnej oblasti až na úroveň aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami
projektov.
Prioritné oblasti PHSR pozostávajú z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti.
Každá z oblastí je členená na strategické ciele, ktoré sú napĺňané podrobnejšími špecifickými
cieľmi. V hospodárskej prioritnej oblasti sa nachádza 9 špecifických cieľov, v sociálnej
prioritnej oblasti ich je 7 a v environmentálnej prioritnej oblasti 5. Na základe analýzy
súčasného stavu základnej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou sa dajú definovať
nedostatky, ktoré zle vplývajú na možný rozvoj a ktoré treba odstrániť. Odstránenie
nedostatkov patrí k najdôležitejším faktorom pre zvýšenie kvality života v meste. Rozvoj a
skvalitnenie prioritných oblastí PHSR vďaka špecificky nastaveným aktivitám ako výrazne
napomôže naštartovať a rozbehnúť budúci rozvoj. Využitím rôznych aspektov územia
doplnením pozitívnych podnetov a motivácie obyvateľom sa zabezpečí zdravý život v zdravej
komunite.
Po zohľadnení kľúčových potrieb obyvateľov mesta a rôznych možností (vrátane finančných)
boli stanovené nasledovné kľúčové aktivity, ktoré sa bude mesto snažiť vo forme projektov v
najbližších rokoch, zvlášť do roku 2027, zrealizovať a tak dosahovať postupne vhodné
podmienky pre konkurencieschopné, flexibilné a inovatívne mesto, ktoré realizuje smart
prístup.
Jednotlivé aktivity predstavujú konkrétne projekty, ktoré mesto plánuje realizovať v
najbližšom období. Popis jednotlivých aktivít, ich charakteristika aj harmonogram realizácie
je súčasťou akčného plánu PHSR, ktorý sa bude pravidelne prehodnocovať a aktualizovať.
Ďalšie

nové

aktivity

budú

postupne

dopisované

po

ich

odsúhlasení

mestským

zastupiteľstvom. Zapracované budú v čase pravidelnej aktualizácie akčného plánu PHSR.
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1.

Aktivity napĺňajúce dosiahnutie strategického cieľa:

Tabuľka 25

Hospodárska prioritná oblasť
Špecifický ciel

H.1

Rozvoj stavu dopravnej
infraštruktúry –
dynamickej a statickej

H.2

Rozvoj občianskej
infraštruktúry a športu

Aktivity
Pokračovanie v budovaní verejných
parkovísk
Realizácia projektu novej prístupovej
cesty na Terasu
Realizácia projektu križovatka ČSA
H.1.1
a Rožnavská
H.1.2
Podpora novej cestnej infraštruktúry pre
H.1.3
dostupnosť verejnej autobusovej dopravy
H.1.4
Realizácia riešenia dopravného uzlu
H.1.5
Ľudovíta Štúra a ČSA pri ZŠ Severná aj
H.1.6
s novovybudovanými parkovaním
H.1.7
Podpora a výstavba parkovísk v areáli ZŠ
ČSA v súvislosti s výstavbou novej
atletickej dráhy
Rekonštrukcia prístupovej cesty na
terminál a priľahlých chodníkov
H.2.1 Rekonštrukcia domu smútku a priľahlého
H.2.2 priestoru cintorína
H.2.3 Realizácia výstavby a sfunkčnenie MŠ na
H.2.4 ul. Budulovská
H.2.5 Podpora modernizácie vybavenia MŠ, ZŠ
H.2.6 Výstavba mestských jaslí
H.2.7 Optimalizácia kapacít mimoškolských
H.2.8 činností v školských zariadeniach MŠ,
H.2.9 ZŠ, ZUŠ, CVČ
H.2.10 Skvalitnenie vonkajších priestorov MŠ
H.2.11
Príprava a realizácia kanalizácie v osade
H.2.12
H.2.13 Výstavba a sprevádzkovanie novej
H.2.14 multifunkčnej športovej haly
H.2.15 Sprevádzkovanie bežeckej tartanovej
H.2.16 dráhy na ZŠ ČSA
H.2.17
H.2.18 Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
H.2.19 Výstavba skejt parku a centra pre
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voľnočasovú aktivitu pre deti a mládež
v priestoroch bývalého kúpaliska
Podpora bike sharingu, elektro bicyklov,
nabíjacích staníc pre elektromobily
a bicykle
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v celom meste
Riešenie a zvýšenie možností
alternatívnych dopravných prostriedkov
k obmedzeniu rastu mobilizácie
Rozšírenie bezbariérovosti vo verejných
priestoroch a prístupov do verejných
budov
Budovanie cyklotrasy medzi mestom
a mestskou časťou Budulov, prípadne
aktívna spolupráca s KSK v tejto
Vybudovanie kanalizácie s VVS v časti
Čekaj
Vytváranie bezpečných detských prvkov
ako aj outdoorových fitness prvkov
s primeraným oplotením a registrovaným
prístupom
Skvalitnenie a vytvorenie priestorov na
voľný pohyb psov

H.3

H.4

Efektívne
poľnohospodárstvo

H.3.1
H.3.2

Kultúra a rozvoj turizmu

H.4.1
H.4.2
H.4.3
H.4.4
H.4.5
H.4.6
H.4.7
H.4.8
H.4.9

Informovanosť o dotáciách pre
poľnohospodárov
Skvalitňovanie a údržba lesných ciest a
chodníkov
Posúdenie možností a realizácia výstavby
kultúrneho centra v osade
Snaha o vytvorenie nových priestorov
pre muzeálnu činnosť
Rekonštrukcia budovy kováčskej vyhne
Skvalitnenie informačného systému
v oblasti cestovného ruchu a to
vytvorením náučných chodníkov
s témou histórie fauny a flóry krasu
Realizácia a výstavba turistického
chodníka od serpentínky až po kaplnku
sv. Rócha
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Rekonštrukcia a sprístupnenie studničky
Piťko pod kaplnkou svätého Rócha
Vybudovanie rozhľadne pre kríži na
terase
Podpora programov cezhraničnej
spolupráce v oblasti kultúry a športu
Obnova a zachovávanie tradícií
Umiestňovanie umeleckých diel v meste
H.5

Trvalo udržateľný rozvoj

H.5.1

Neustály rozvoj služieb obyvateľstva
Zastabilizovanie, prípadne v závislosti od
navyšujúcich sa kompetencií primerané
zvýšenie počtu zamestnancov
v jednotlivých odvetviach na Mestskom
úrade
Podpora činnosti neziskových organizácii
v oblasti mimoškolských aktivít detí
a mládeže formou dotačného programu

H.6

Ekonomický rozvoj
mesta s efektívnym
podnikaním

H.6.1
H.6.2
H.6.3
H.6.4
H.6.5
H.6.6
H.6.7
H.6.8
H.6.9
H.6.10
H.6.11
H.6.12

Komunikácia mesta so súkromnými
investormi ako aj štátom v oblasti
výstavby bytov
Podpora zamestnanosti a investorov
v bez emisnom podnikaní na území
mesta
Zamedzenie vytvárania podmienok pre
priemyselné parky
Rekonštrukcie nebytových priestorov
v majetku mesta pre podnikanie
Vytvorenie registra firiem, ktoré majú
záujem byť oslovované vo verejných
zákazkách
Zapojenie podnikateľov do akcií v meste
Ponuka informačných služieb pre
podnikateľov
Podpora vzniku a rozvoja podnikateľskej
zóny – Rožňavská a centrum mesta
Podpora vzniku lokálnych verejných
trhovísk na území mesta
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H.7

H.8

Zdravotníctvo

H.7.1
H.7.2
H.7.3

Skvalitnenie fungovania
samosprávy a mestského
úradu

H.8.1
H.8.2
H.8.3
H.8.4
H.8.5
H.8.6
H.8.7
H.8.8
H.8.9
H.8.10
H.8.11
H.8.12
H.8.13

Vytvorenie a podpora miesta pre predaj
regionálnych produktov
Príprava rehabilitačného centra pre
seniorov
Rekonštrukčné práce na skvalitnenie
vybavenosti spoločných priestorov
budovy bývalej polikliniky
Spolupráca s KSK na vytvorení
koncepcie zdravotníctva s cieľom
dosiahnutia optimálneho počtu
špecializovaných oddelení
Elektronizácia služieb
Verejný prístup k internetu
Príprava realizácie klientskeho centra
Optimalizácia priestorov budov
a kancelárií mestského úradu
a vytvorenie novej organizačnej štruktúry
mestského úradu a jej uvedenie do praxe
Optimalizácia organizačnej štruktúry
v oblasti styku s verejnosťou a kultúry
v jedno ucelené oddelenie
Navyšovanie a skvalitňovanie
kamerového systému v meste
Priebežné vzdelávanie pracovníkov
úradu
Podpora a prispôsobenie priorít činnosti
mestskej polície
Pokračovanie v informačných
činnostiach cez všetky dostupné
informačné kanály mesta rozhlas web
stránky, internet, časopis, sociálne siete
Skvalitnenie webovej stránky mesta
Pokračovanie online prenosov
z mestského zastupiteľstva
Zaistenie verejnej prezentácie
developerských projektov a projektov
mesta
Posilnenie zapojenie občanov do rozvoja
mesta, zavedenie participativneho
rozpočtu, dôsledné zapojenie odborných
komisii mestského zastupiteľstva do
prípravy koncepcii a štúdií,
usporadúvanie verejných besied,
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prezentácií a dotazníkových akcií

H.9

Vypracovanie
dokumentov

Analýza dopadov zníženia počtu žiakov
v jednotlivých zariadeniach
Vypracovanie dokumentu optimalizácie
ZŠ a školských zariadení a technického
vybavenia s výhľadom na 5 rokov
Vypracovanie komunitné plánu a plánu
sociálnych služieb
Aktualizácia územného plánu mesta
H.9.1
Moldava nad Bodvou v kontexte
H.9.2
s prijatými cieľmi PHSR
H.9.3
Vypracovanie a aktualizácia
H.9.4
strategických dokumentov pre rezidenčné
H.9.5
parkovanie – generel statickej
H.9.6
a dynamickej dopravy
H.9.7
Vytvorenie strategického dokumentu
H.9.8
dopadu zmien klímy na životné
H.9.9
prostredie v meste a okolí
H.9.10
Vytvorenie útvaru územného plánovania
H.9.11
a zonácie
Spracovanie pasportu budov v majetku
mesta
Zavedenie pravidelného vyhodnocovanie
strategického plánu rozvoja mesta
(PHSR)
Vytvorenie akčných plánov na jednotlivé
roky v jednotlivých oblastiach PHSR

Sociálna prioritná oblasť
Špecifický ciel

S.1

Aktivizácia obyvateľstva

Aktivity

S.1.1
S.1.2
S.1.3

Podpora medzigeneračných aktivít
Usporadúvanie športových súťaží na
úrovní okresu Slovenska a aj na
medzinárodnej
úrovni
v spolupráci
s partnerskými mestami Moldava nad
Bodvou
Aktivizácia a zapájanie obyvateľov do
verejného života a diania v meste
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S.2

Súdržnosť
a lokálpatriotizmus

S.2.1
S.2.2
S.2.3
S.2.4

Podpora klubu seniorov
Podpora a skvalitnenie služieb domova
dôchodcov (DSS)
Skvalitnenie spolupráce s cirkvou
a zabezpečiť duchovnú služby
v priestoroch bývalej STS
Rozvoj spolupráce na miestnej,
regionálnej a národnej úrovni
Dotačná podpora neziskových
organizácií pracujúcich v oblasti podpory
zdravotne postihnutých občanov

S.3

Znižovanie
nezamestnanosti
a podpora sociálnych
služieb

S.3.1
S.3.2
S.3.3
S.3.4

Príprava a realizácia výstavby centra
sociálnych služieb rekonštrukciou hotela
Bodva
Zriadenie denného stacionára
Výstavba centra mládeže

S.4

Integrácia komunít
v sociálnom vylúčení

S.4.1

S.5

Podpora národnostných
menšín

S.5.1
S.5.2

Usporadúvanie spoločných aktivít
obyvateľov
Udržiavanie pracovných návykov
Poradenstvo a pomoc pri hľadaní
zamestnania
Realizácia výstavby prestupného bývania
na ulici ČSA
Realizácia nového nájomného bývania na
ulici Hviezdoslavova

S.6

Podpora nájomného
bývania

S.6.1
S.6.2
S.6.3
S.6.4
S.6.5
S.6.6
S.6.7

Výkup pozemkov pre účely verejného
záujmu v zmysle územného plánu mesta
Moldava nad Bodvou
Sanácia prípadne asanácia obytných
blokov na ulici Bartalošova 697/10-12
a na ulici ČSA 716/1-3
Obnova a rekonštrukčné práce bytového
fondu, t.j. zlepšenie podmienok bývania
na ulici Nová a ČSA
Pokračovanie v možnostiach prestupného
bývania
Realizácia IVB v oblasti bývalého
vojenského opravárenského závodu
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S.7

Kvalita zdravotníckych
služieb

S.7.1
S.7.2
S.7.3

Podpora opatrovateľskej služby
Príprava možného odkúpenia bývalej
detskej nemocnice , prípadne podpora
spoločného projektu s KSK ohľadom
využitia danej nehnuteľnosti na sociálnu
službu alebo mestských jaslí
Podpora rýchlej záchrannej služby

Environmentálna prioritná oblasť
Špecifický ciel

E.1

E.2

Obnova a ochrana
krajiny, prírody,
mestských parkov a
zelene

Adaptácia mesta na
klimatické zmeny

Aktivity

E.1.1
E.1.2
E.1.3
E.1.4
E.1.5
E.1.6
E.1.7

E.2.1
E.2.2
E.2.3
E.2.4
E.2.5
E.2.6
E.2.7
E.2.8

Revitalizácia centra mesta
Rozvoj oddychových častí- Šport aréna
Voda a život
Revitalizácia starého mesta Hlavná ulica
a Hviezdoslavova, revitalizácia parkov,
parkov a vodných prvkov
Výsadba a obnova zelene v meste
Systematický prístup zlepšenia využitia
verejných
priestranstiev
s využitím
projektov
krajinných
architektov
a urbanistov
Hľadanie
možnosti
vytvárania
mestských parkov
Výsadba alejí a líniových krajinných
prvkov
Ochrana územia pred povodňami
„skvalitnenie hrádze a legalizácie hrádze
proti povodniam v časti osady““
Spracovanie štúdie na šetrenie s pitnou
vodou
Riešenie nakladania s povrchovou vodou
Systematický prístup k energiám
a zdrojom
Rekonštrukcia verejných priestranstiev
z hľadiska adaptácie na zmeny klímy
a udržanie vody
Eliminácia reklamného smogu
Realizácia protipovodňových opatrení
v povodí Bodvy , prioritne v časti
Budulov
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Realizácia opatrení proti suchu v rámci
rekonštrukcie a opráv mestského majetku

E.3

Nakladanie s odpadom

E.3.1
E.3.2
E.3.3
E.3.4
E.3.5

Zriadenie sociálneho podniku v oblasti
správy zelene pomocných stavebných
prác a doplnkovej činnosti pri
odpadovom hospodárstve
Zriadenie zberného dvora
Optimalizácia počtu nádob, košov na
odpad v meste
Budovanie podzemných kontajnerov na
komunálny a separovaný odpad
Odstránenie čiernych skládok
Ochrana fauny a flóry v nadväznosti
s účinnou spoluprácou s ochranármi
prostredia.

E.4

Environmentálna
výchova

E.4.1
E.4.2
E.4.3
E.4.4
E.4.5

E.5

Uchovanie, ochrana a
zveľaďovanie prírodného
dedičstva

E.5.1
E.5.2

Podpora ochrany životného prostredia na
území krasu formou dotačného systému,
prípadnej inej finančnej výpomoci
Podpora a motivácia občanov k triedeniu
odpadov
Prevencia vzniku odpadov
Podpora bezobalového materiálu
Príprava a realizácia sprístupnenia
moldavskej jaskyne verejnosti
Mapovanie pod pivničného systému
Moldavy a príprava možnej
rekonštrukcie ďalších verejne
prístupných pivníc pre skvalitnenie
cestovného ruchu
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1.1

Prehľad projektových zámerov

Tabuľka 26 Projektové zámery
P.
Typ zámeru
č.
1. Investičný

2. Investičný

3. Investičný
4. Investičný
5. Investičný
6. Investičný

7. Investičný

8. Investičný

9. Investičný

10. Investičný

11. Investičný

12. Investičný
13. Investičný

Názov projektu
Revitalizácia centra
mesta – chodníky,
parky, parkoviská
Dynamická
doprava – riešenie
križovatky ulica
ČSA a Rožňavská
ulica
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia
Zriadenie skate
parku
Vybudovanie krytej
plavárne pri ZŠ
Rekonštrukcia
domu smútku
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia a
prístupových
chodníkov k
cintorínu v
Budulove
Rekonštrukcia
osvetlenia,
prístupových
chodníkov a
výstavba nového
kolumbária na
cintoríne v
Moldave nad
Bodvou
Príprava pozemkov
vo vlastníctve
mesta pre nájomné
byty – širšie
centrum mesta
Výstavba novej
matriky spojenej s
revitalizáciou
mestskej záhrady
Výkup
nehnuteľnosti
bývalej detskej
nemocnice
Výkup
nehnuteľnosti starej
autobusovej stanice
Výstavba cyklotrás
v intraviláne mesta

Špecifický cieľ

Ukazovatele Termín
výstupov realizácie

Predpokl.
náklady Partneri
(tis.€)

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027
20212027
20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

áno/ nie
áno/ nie
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Výstavba druhej
prístupovej cesty na
terasu

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027
20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

Neinvestičný Systém
prestupného
24.
bývania

20212027

áno/ nie

Neinvestičný Poskytovanie
opatrovateľskej
25.
služby

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

20212027

áno/ nie

14. Investičný

Oprava strechy
Mestského
15. Investičný
kultúrneho
strediska
Oprava strechy ZŠ
16. Investičný
ČSA
Rekonštrukcia
17. Investičný
kováčskej dielne
Rekonštrukcia
synagógy
18. Investičný
(environmentálna
dieľňa)
Zriadenie centra
19. Investičný
odpadového
hospodárstva
Vypracovanie
20. Neinvestičný generelu statickej
dopravy
Neinvestičný Vypracovanie
21.
generelu zelene
Neinvestičný Podpora
environmentálneho
22.
povedomia
23.

Neinvestičný Zážitkový turizmus

Neinvestičný Zabezpečenie
Miestnej
26.
občianskej
poriadkovej služby

27.

Neinvestičný Centrum sociálnej
pomoci

28.

Neinvestičný Multifunkčné
centrum

29.

Neinvestičný Environmentálne
centrum

áno/ nie
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Tabuľka 27 Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí

Typ

Názov ukazovateľa

Zdroj

Merná
jednot.

Rok
2021

Rok
2027

PRIORITNÁ OBLASŤ H – hospodárska
Dopady

Výsledky

Výsledky
Výsledok
Výsledok
Výsledok
Výsledky

Výsledky

Výsledky

Výsledky
Výsledok
Výsledky
PRIORITNÁ OBLASŤ S - sociálna
Dopady

Výsledky

Výsledky
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Výsledky

Výsledky

Výsledky
PRIORITNÁ OBLASŤ E - environmentálna
Dopady

Výsledky

Výsledky

Výsledky
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FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť PHSR Moldava nad Bodvou obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
prioritných oblastí aktivít v špecifických cieľoch vrátane inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie a plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Eurofondy na roky 2021 – 2027 sa členia na 5 nasledovných cieľov politiky súdržnosti a SR
bude čerpať z vyčlenenej alokácie 12,6 mld. EUR na oblasti ako:
•

v rámci cieľa 1 „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“: na rozvoj vedy,
výskumu, budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov,
podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného
podnikania, rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu
a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti;

•

v rámci cieľa 2 „Zelenšia, nízkouhlíková Európa“: na zlepšenie energetickej
efektívnosti, OZE, dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie
odpadového hospodárstva, podporu mestskej mobility vr. cyklodopravy, ochranu
prírody;

•

v rámci cieľa 3 „Prepojenejšia Európa“: na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest,
modernizáciu železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti;

•

v rámci cieľa 4 „Sociálnejšia Európa“: na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu
práce, sociálnych služieb;

•

v rámci cieľa 5 „Európa bližšie k občanom“: na podporu udržateľného cestovného
ruchu, regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie
kultúrneho dedičstva.

Finančné alokácie na nové programové obdobie nie sú zatiaľ pridelené a preto finančná časť
je len predbežná a bude dopracovaná po zverejnení pridelených zdrojov.

1.

Rozpočet mesta

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet je
otvorený dokument, ktorý v priebehu roku možno na základe vývoja tvorby verejných zdrojov
zákonným spôsobom aktualizovať.
Dňa 4. decembra 2020 prebehlo per rollam zasadnutie Výboru pre daňové prognózy. S
cieľom informovať o aktuálnych odhadoch priniesli strednodobú prognózu podielov z výnosu
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dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávy v rokoch 2020-2023 vyplývajúcu zo záverov
Výboru zverejnených 7. decembra 2020. Pre mesto táto skutočnosť predstavuje pokles
daňových príjmov oproti očakávanému príjmu na výnose Dane z príjmov fyzických osôb pre
rok 2021 a roky 2022,2023 poukázaný územnej samospráve na základe podkladov Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť, kde boli zverejnené informácie o aktuálnych odhadoch
strednodobej prognózy podielov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávy v
rokoch 2020-2023, z októbra 2020. Odhady strednodobej prognózy majú nasledovné dopady
v návrhu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2021 a roky 2022 a 2023: - podiel z
výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2021 predstavuje pokles o 17 328 Eur - podiel
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2022 predstavuje pokles o 112 590 Eur podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2023 predstavuje pokles o 141 120
Eur.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu dňa 15.12.2020
schvaľuje Rozpočet mesta nasledovne:
•

Bežné príjmy : 11 110 633 EUR

•

Bežné výdavky: 10 791 596 EUR z toho rozpočet. organizácie: 562 237 EUR
z toho rozpočet organizácie: 5 636 155 EUR

•

Kapitálové príjmy: 1 335 676 EUR

•

Kapitálové výdavky: 4 304 000 EUR z toho rozpočet. organizácie: 0 EUR z
toho rozpočet. organizácie 0 EUR Finančné príjmové operácie: 3 018 140 EUR

•

Finančné výdavkové oper. 356 213 EUR

•

Príjmy celkom 15 464 449 EUR

•

Výdavky celkom 15 451 809 EUR

1.1

Zadlženosť mesta

Tabuľka 28
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/

Splatnosť

Dlhodobý - VÚB a.s., zmluva o úvere č. 910/2013/UZ

2023

Dlhodobý – SLSP a.s., zmluva o úvere č. 118/CC/19

2029

Dlhodobý – PRIMA banka a.s., zmluva o úvere č.

2029
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108/001/20
Dlhodobý – SLSP a.s., zmluva o úvere č. 1197/CC/20

2031

Úver zo ŠFRB – zmluva č. 806/1137/2006

2036

Úver zo ŠFRB – zmluva č. 806/1409/2001

2031

Úver zo ŠFRB – zmluva č. 806/1408/2001

2031

Návratná finančná výpomoc z MF SR

2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Tabuľka 29
Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

1 989 496,00

10 887 923,08

18,27%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Tabuľka 30
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

351 053,52

6 732 944,42

5,21%

65

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou 2021-2027

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

1.2

Prehľad žiadostí o NFP

Tabuľka 31 Prehľad žiadostí o NFP
Žiadosti o NFP
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Názov projektu
Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej
náročnosti MŠ na u. ČSA v Moldave nad
Bodvou
Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad
Bodvou
Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v
ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
Moderná učebňa ZŠ Moldava nad Bodvou,
Severná 21
„Trhovisko s parkoviskom“ v rámci výzvy
Interreg
Mobilita žiakov - Autobus
Vodná, Dancka
Zelené obce
GES - Vypracovanie účelového energetického
auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia
využitia ich potenciálu pre zavedenie
energetických služieb v meste Moldava nad
Bodvou
1-dňová turistika
Modrotlač
Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej
náročnosti MŠ na u. Budulovská v Moldave nad
Bodvou
Prestupné bývanie
Multifunkčné mládežnícke centrum
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc
Bartalošova, Krátka v Moldava nad Bodvou
Propagácia Kultúrneho a prírodného bohatsva v
Moldave nad Bodvou
Miestna občianska poriadková služba II. v
Moldave nad Bodvou
Podpora opatrovateľskej služby v Moldave nad
Bodvou

Rok
vypracovania
projektu

Výška NFP

2016/ 2017

212 922,28

2017

32 751,75

2017

53 416,50

2017

49 865,75

2018

143 104,62

2018
2019
2019

30 550,00
188 743,34
16 486,02

2020

52 367,04

2020
2020

30 168,00
41 160,61

2020

565 936,65

2021
2021

480 996,07
616 520,00
vyhodnocovanie
žiadosti
vyhodnocovanie
žiadosti
vyhodnocovanie
žiadosti
vyhodnocovanie
žiadosti

2021
2021
2021
2021
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19

Vodozádržné opatrenia – ZŠ Severná ulica

2021

vypracovanie
žiadosti

20

Zateplenie strechy stravovacieho komplexu
Základnej školy na ul. ČSA č. 725/15 v
Moldave nad Bodvou

2021

vypracovanie
žiadosti

21

Technické služby

2021

22

Rekonštrukcia oplotení MŠ Severná v Moldave
nad Bodvou

2021

vypracovanie
žiadosti
vypracovanie
žiadosti

Zdroj: mesto

1.3

Prebiehajúce projekty financované z rozpočtu mesta

Tabuľka 32 Aktuálne projekty
Prebiehajúce projekty financované z rozpočtu mesta
P.č.

Názov projektu

1
2
3

Parkovisko pri ZŠ ČSA
Rekonštrukcia vozovky ulica Záhradná
Atletický štadión pri ZŠ ČSA I. etapa
Osvetlenie a kamerový systém
atletického štadióna pri ZŠ ČSA
Moldava nad Bodvou časť Budulov Obnova a rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Atletický štadión
Prestavba objektu bývalej hasičskej
zbrojnice na matriku so sobášnou
sieňou v MnB
Zámer prípravy novej cestnej
komunikácie k lokalite Nová Terasa
Kamery (ulica Vodná, Severná, pri
trhovisku, pri moste poľovník,
Debradská)

4

5
6

7
8

9
10
11

Dátum vyhotovenia
projektu
06/2020
04/2020
11/2020

Rozpočet (v€)
52 096,72
165 085,14
97 129,38

03/2021

123 840,18

03/2021

25 262,18

2021

523 334,41

prebieha príprava / 2021

prebieha
príprava

prebieha príprava/2021

prebieha
príprava

prebieha príprava/2021

prebieha
príprava

Výmena verejného osvelenia

prebieha príprava/2021

Odvodnenie kopec - Komenského,
Fábryho

prebieha príprava/2021

prebieha
príprava
prebieha
príprava

Zdroj: mesto
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Finančný plán

2.

Finančný plán mesta obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít vrátane
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie a plnenia programu rozvoja.
Sumarizácia je celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej
platnosti schváleného PHSR.
Tabuľka 33 Indikatívny rozpočet mesta
Rok

Prioritné oblasti

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

H. Hospodárska
S. Sociálna
E. Environmentálna
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0

Tabuľka 34 Prehľad projektových zámerov
€

Číslo
opatreni
a

Kód a názov projektu

Klasifik
ácia
stavieb trieda

Hlavný
ukazovate
ľvýsledku,
dopadu

Termín
realizáci
e
projektu

RN
Spolu

Verej
né
zdroj
e
celko
m

a=b+e+f

b=c+
d

Verejné zdroje
Národ
né
celko
m

EÚ
(EŠI
F)
celko
m

Súkrom
né
zdroje

Úvero
vé
zdroje

c

d

e

f

H. Hospodárska prioritná oblasť

H.1

H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
H.7
H.8

Rozvoj stavu
dopravnej
infraštruktúry –
dynamickej a
statickej
Rozvoj občianskej
infraštruktúry a
športu
Efektívne
poľnohospodárstvo
Kultúra a rozvoj
turizmu
Trvalo udržateľný
rozvoj vidieka
Ekonomický rozvoj
mesta s efektívnym
podnikaním
Zdravotníctvo
Skvalitnenie
fungovania
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samosprávy
a mestského úradu
S. Sociálna prioritná oblasť
S.1
S.2
S.3
S.4

S.5
S.6
S.7

Aktivizácia
obyvateľstva
Súdržnosť
a lokálpatriotizmus
Znižovanie
nezamestnanosti
Integrácia komunít
v sociálnom
vylúčení
Podpora
národnostných
menšín
Podpora nájomného
bývania
Kvalita
zdravotníckych
služieb

E. Environmentálna prioritná oblasť

E.1

Obnova a ochrana
krajiny, prírody,
mestských parkov a
zelene

E.2

Adaptácia mesta na
klimatické zmeny

E.3

Nakladanie s
odpadom

E.4

Environmentálna
výchova

E.5

Uchovanie, ochrana
a zveľaďovanie
prírodného dedičstva

Celkom
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REALIZAČNÁ ČASŤ

1.

Monitorovanie

Systém monitorovania a hodnotenia PHSR je rozpracovaný do jednotlivých aktivít
a podrobne popísaný v časti „Plán hodnotení PHSR do roku 2027“ . Pozostávať bude
z nasledovných krokov:
-

priebežný zber, spracovanie a vyhodnotenie prípadných pripomienok úradu,
poslancov, partnerov a verejnosti k realizácii PHSR.

-

zber údajov, vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR na rok 2022 a vypracovanie
návrhu položiek na zapracovanie do rozpočtu mesta na nasledujúce roky.

-

aktualizácia merateľných ukazovateľov PHSR v prípade ak bol vypracovaný návrh na
ich aktualizáciu spracovanie monitorovacej správy za predchádzajúci rok v súlade
s predpísaným formulárom a aktuálne platnou metodikou pre spracovanie PHSR;

-

iná tematická potreba identifikovaná ako problémová s okamžitou nutnosťou
vykonania príslušných zmien v stratégii (napr. plán hodnotenia a monitorovania,
prílohy PHSR a pod.).

-

spracovanie a kompletizácia správy o plnení PHSR, ktorú má samospráva povinne
zaslať každý rok do 31. mája na príslušný samosprávny kraj.

Následné hodnotenie určí faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu vykonávania
PHSR a určí osvedčené postupy. Výstupom následného hodnotenia je Monitorovacia správa o
hodnotení PHSR mesta a Záverečná správa, ktorú je potrebné zasielať na VÚC.
Tabuľka 35 Plán hodnotení
Plán hodnotení PHSR do roku 2027

Forma
hodnotenia

Termín
hodnotenia

Mimoriadne
hodnotenie

Po zverejnení
údajov zo Sčítania

Dôvod hodnotenia

Aktualizácia analytickej časti PHSR.
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obyvateľov 2021
Po určení
finančných
alokácií na nové
programové
obdobie

Doplnenie Finančnej a Strategickej časti PHSR.

do decembra
2021-2027

Spracovanie a vyhodnotenie prípadných pripomienok
úradu, poslancov, partnerov a verejnosti k realizácii
PHSR.

do 15. decembra
2022 – 2027

Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR na rok 2022
a vypracovanie návrhu položiek na zapracovanie do
rozpočtu mesta na nasledujúce roky. V roku 2021 iba
v prípade nevyhnutnosti.

Operatívne
hodnotenie

Aktualizácia merateľných ukazovateľov PHSR
v prípade ak bol vypracovaný návrh na ich aktualizáciu.
Tematické
hodnotenie

Strategické
hodnotenie

Mimoriadne
hodnotenie

do konca roka
2023, 2025, 2027

Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová
s okamžitou nutnosťou vykonania príslušných zmien
v stratégii (napr. plán hodnotenia a monitorovania,
prílohy PHSR a pod.).

Najskôr v roku
2027

Prehodnotenie potreby alebo nutnosti hodnotenia
strategickej časti PHSR ( napr. v prípade zásadných
zmien legislatívy, spoločenskej potreby, neplnenia
nastavených ukazovateľov alebo cieľov stratégie
a pod.).

K stanovenému
termínu

Na základe rozhodnutia primátora, kontrolného orgánu,
podnetu poslancov, na základe protokolu NKÚ SR,
správy auditu a pod.

K termínu
aktualizácie PHSR
alebo spracovania
nového PHSR

Ex-ante hodnotenie stavu projektovej pripravenosti
v prípade celkovej aktualizácie PHSR alebo začatia
príprav pre vypracovanie nového PHSR pre nové
programovacie obdobie.
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Ad hoc
hodnotenie
celého
PHRSR alebo
jeho časti

2.

Na konci
programovacieho
obdobia

Na základe rozhodnutia primátora, kontrolného orgánu
mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ
SR, správy auditu

Komunikačný plán

Mesto bude informovať o realizácii PHSR prostredníctvom verejných zasadnutí MsZ, ako aj
prostredníctvom vlastnej web stránky, kde sa budú v prípade potreby publikovať schválené
aktualizácie a monitorovacie správy PHSR (schválené mestským zastupiteľstvom). Verejnosť
má možnosť PHSR a správu o jeho hodnotení pripomienkovať priamo na zhromaždení alebo
písomnou formou.
Tabuľka 36 Komunikačný plán
Nevyhnutné
Obdobie

Cieľová skupina

Téma

údaje k

Výstup

výstupu

December
2022

December
2023

poslanci,

Zjednotenie PHSR

obyvatelia,

s rozpočtom mesta

neziskové

a hodnotenie

a podnikateľské

predchádzajúceho

subjekty

obdobia

poslanci,

Zjednotenie PHSR

obyvatelia,

s rozpočtom mesta

neziskové

a hodnotenie

a podnikateľské

predchádzajúceho

subjekty

obdobia

rozpočet
na príslušný

Aktualizácia

rok, Výročná

PHSR v súlade

správa mesta,

s rozpočtom

Záverečný

mesta

účet

rozpočet
na príslušný

Aktualizácia

rok, Výročná

PHSR v súlade

správa mesta,

s rozpočtom

Záverečný

mesta

účet
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December
2024

December
2025

December
2026

December
2027

poslanci,

Zjednotenie PHSR

obyvatelia,

s rozpočtom mesta

neziskové

a hodnotenie

a podnikateľské

predchádzajúceho

subjekty

obdobia

poslanci,

Zjednotenie PHSR

obyvatelia,

s rozpočtom mesta

neziskové

a hodnotenie

a podnikateľské

predchádzajúceho

subjekty

obdobia

poslanci,

Zjednotenie PHSR

obyvatelia,

s rozpočtom mesta

neziskové

a hodnotenie

a podnikateľské

predchádzajúceho

subjekty

obdobia

poslanci,

Zjednotenie PHSR

obyvatelia,

s rozpočtom mesta

neziskové

a hodnotenie

a podnikateľské

predchádzajúceho

subjekty

obdobia

rozpočet
na príslušný

Aktualizácia

rok, Výročná

PHSR v súlade

správa mesta,

s rozpočtom

Záverečný

mesta

účet
rozpočet
na príslušný

Aktualizácia

rok, Výročná

PHSR v súlade

správa mesta,

s rozpočtom

Záverečný

mesta

účet
rozpočet
na príslušný

Aktualizácia

rok, Výročná

PHSR v súlade

správa mesta,

s rozpočtom

Záverečný

mesta

účet
rozpočet
na príslušný

Aktualizácia

rok, Výročná

PHSR v súlade

správa mesta,

s rozpočtom

Záverečný

mesta

účet
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ZÁVER
PHSR mesta Moldava nad Bodvou je spracovaný na obdobie 6 rokov, teda na obdobie 2021 –
2027. Dokument je spracovaný v súlade s novelizáciou zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára
2015. Pri spracovaní dokumentu bola zohľadnená odporúčaná Metodika tvorby a
implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov
rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného,
rozumného)

rozvoja,

spracovaná

Úradom

podpredsedu

vlády

SR

pre

investície

a informatizáciu, z januára 2020.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta spolu s Územným plánom vytvárajú
základ pre všestranný a udržateľný rozvoj mesta v najbližšom období. Vychádza z
konkrétnych podmienok riešeného územia a aktuálnych potrieb miestnych obyvateľov,
podnikateľov a rôznych záujmových skupín pôsobiacich v meste a okolí.
Schválenie PHSR v súlade s legislatívou je posledným krokom jeho prípravy, ale prvým
krokom jeho realizácie v nasledujúcom období. Nastavenie monitorovania PHSR je
kľúčovým bodov k jeho efektívnej implementácií.
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PRÍHOHY

1.

Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov

zapojených do spracovania PHSR
Základný riadiaci tím
Funkcia v riadiacom tíme

Meno člena základného tímu

Funkcia v pracovnom zaradení

garant PHSR

JUDr. Ing. Slavomír Borovský

primátor mesta

člen

PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.

člen

Mgr. Jana Lukácsová

člen

Mgr. Adriana Szilágyiová

člen

Mgr. Gabriela Király

člen

Tibor Podracki

prednostka úradu
odborný referent monitorovania a
hodnotenia projektov
Riaditeľka Mestského kultúrneho
strediska Moldava nad Bodvou
odbor školstva a sociálnych
služieb
Riaditeľ Mestského športového
klubu Moldava nad Bodvou
Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja, n.o.
Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja, n.o.

člen

Mgr. Zdenka Melišeková

člen

Ing. Miloš Mihok

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0;
Pracovná skupina č. 1 – hospodárska
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

Funkcia v pracovnom zaradení

gestor skupiny

PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.

koordinátor

Miriam Špegárová

metodik

Ing. Katarína Gacsayová

Prednostka úradu
odbor rozpočtu a ekonomiky vedúca odboru
odbor správy majetku - oddelenie
mestského majetku

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0;
Pracovná skupina č. 2 – sociálna
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

gestor skupiny

Mgr. Gabriela Király

koordinátor

Katarína Szopková

metodik
Mgr. Taťjana Volková
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0;

Funkcia v pracovnom zaradení
odbor školstva a sociálnych
služieb
odbor prvého kontaktu - oddelenie
evidencie obyvateľstva
odbor školstva - vedúca odboru

Pracovná skupina č. 3 – environmentálna
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

gestor skupiny

Ing. Oliver Kovács

koordinátor

Monika Héczey

Funkcia v pracovnom zaradení
oddelenie odpadového
hospodárstva - vedúci oddelenia
odbor podporných činností oddelenie odpadového
hospodárstva
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metodik

oddelenie odpadového
hospodárstva - referent

Ing. Helena Tóthová

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0;

2.

Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR

Použitá literatúra:
1. Metodika na vypracovanie PHSR 2020
2. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou do roku 2023
4. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
5. Územný plán mesta
6. Plán obnovy (https://www.planobnovy.sk/ )
7. Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0
8. Stratégia rozvoja vidieka v podmienkach KSK
Zdroje informácií:
1. Mesto Moldava nad Bodvou (www.moldava.sk )
2. Štatistický úrad SR (www.statistics.sk)
3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Rozpočet mesta (www.moldava.sk )

3.

Zoznam firiem a prevádzok v meste
Firmy a prevádzky

Por.č.

IČO

Názov
Názov prevádzky

1

00151653

00168998

2

3

00324451
00585441

4
5

00595888

6

00603741

7

00684881

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo
v konkurze
COOP diskont Jednota SD Považská Bystrica
Mäso údeniny Jednota SD Považská Bystrica
Mesto Moldava nad Bodvou
Klzisko
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group
STAVOMARK, spol. s r.o.
Predajňa stavebného materiálu Stavomark
NIKÉ, spol. s r.o.
NIKÉ - Stávková kancelária
Nikinka - Power house
FORTUNA SK, a.s.

Adresa
Adresa
Hviezdoslavova 197/15
Hviezdoslavova 197/15

Námestie mieru 1116
Námestie mieru 1116

Hviezdoslavova 280/18

Tehelná 484/1
Dukelských hrdinov 202
Námestie mieru 944/9
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8

9

10

00697893

10694820

10698833

11

10700137

12

10701460

13

10701524

14

10702440

15

10703365

16

10706038

17

10706054

18

10706925

19

14377705

20

21

14378442

14378876

22

14378884

23

14379201

24

14380200

25

17147786

26

17248108

27

17254698

FORTUNA SK, a.s.
FORTUNA SK, a.s.
TERNO, a.s. - stávková kancelária
TAURIS Cassovia, s.r.o.
Tauris Cassovia s.r.o. - Supermarket COOP
Jednota
TAURIS Cassovia, Mäso a mäsové výrobky
Ing. Peter Prokopovič - Prokopovič
Potraviny
Potraviny
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS
TERRA VARI SERVIS Predajňa záhradkárskej
techniky
Erika Szmolniczká
Erika Szmolniczká
Gizela Hricová MINISALON
Hricová Gizela MINISALON
Mária Kocsisová Mini salón
Mária Kocsisová Mini salón
Peter Csurilla
Csurilla Peter
Eva Körtvélyová EVA
Predajňa - textil
Ing. Július Kulčár - KULČÁR
Kvety KULČÁR
Danko Štefan KOVDAN
Danko Štefan KOVDAN-kovoobrábanie,
zámočníctvo
Juraj Szentpéteri OILTRANS
Herňa Juraj Szentpéteri
Michal Saxun SAXUN
Michal Saxun SAXUN
Michal Saxun SAXUN - Polepšovňa
Cestická Jolana - ORNAMENT
ORNAMENT
ORNAMENT
ORNAMENT Butik
Jozef Varga BAL-VAR
Obuv a kojenecký textil
Flachbartová Miloslava MLADOSŤ
MLADOSŤ
Katarína Palčiková FORTUNA
Katarína Palčiková FORTUNA
Kvetinárstvo- Tesco
Edita Vargová - EDÓ
EDÓ - obchod s obuvou
MILK-AGRO spol. s r.o.
MILK-AGRO s.r.o. Prešov
MILK-AGRO s.r.o. Prešov
Potraviny MILK-AGRO
Ľubomír Urbančík - LUSI
Ľubomír Urbančík - Lusi, Krčma Stodola Námestie mieru 15
Vojtech Péter - PÉTER AUTO SHOP

Školská 346/5
Námestie Ľ. Štúra 1119/17
Hlavná 336/33
Námestie mieru 1089/15
Školská 349/22
Hlavná 139
Hlavná 406
Rožňavská 1195/72

Hlavná 165/18
Severná 985/10
Námestie mieru 910/2
Záhradná 77/47
Hviezdoslavova 279
Hlavná 336/33

Hlavná 122
Severná 981/2
Horská 1102/58
Hviezdoslavova 287/4
Hviezdoslavova 279
Hviezdoslavova 297/12
Hlavná 164/20
Hlavná 169/10
Rožňavská 622/64
Rožňavská 817
Hlavná 164/20
Hlavná 139
Námestie mieru 944/14
Školská 349/20
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28

17257891

29

30246172

30

30306353

31

30306566

32

30659728

33

31291295

34

31321828

35

31322832

36

31347037

37

31348378

38

31431101

39

31575951

40

31648622

41

31655203

42

31656170

43

31679048

44

31680569

45

31681271

46

31712738

47

31719236

48

31729533

49

31991475

50

32461518

51

32485034

52

32566344

PÉTER AUTO SHOP Vojtech Péter
Oto Komjáti - K.O.P
Akvaristika a drobnochov
Ondrej Zágoni
Chladená hydina
Berník Ján
Berník Ján
Judita Görcsösová Optika Bodva
Optika Bodva
Trung - Nguyen Duy
Azijský obchod - Centra
Jozef Muľ - NORMA
Jozef Muľ - NORMA
TESCO STORES SR a.s.
SM Tesco Moldava n/B
SLOVNAFT, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
BILLA s.r.o.
Billa - potraviny
KONTEMO, s.r.o.
KONTEMO s.r.o.
GENESIS - Roman Řehořek
GENESIS -Lacný textil
GENESIS Lacný textil - Roman Řehořek
Prima banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
PESCH AGENTUR spol. s r.o.
PESCH AGENTUR spol. s r.o.
GUBEK s.r.o.
Predajňa potravín MLYN
Hillton s.r.o.
HILTON CAFFE
TALENT spol. s r.o. Moldava nad Bodvou
Lekáreň Tília
KONEX elektro spol. s r. o.
KONEX elektro spol. s r. o.
KID a.s.
KID a.s.- digitálna káblová televízia
AGRO - MOLD akciová spoločnosť
Firemná predajňa a sklady Potraviny
Domäsko s.r.o.
Domäsko s.r.o. v Tesku
MäsoSpiš, s. r. o.
Mäso - údeniny MäsoSpiš, s. r. o.
ŠK Eltron Košice
Zberňa číselných hier a predaj losovŠK Eltron
Košice
Zdenka Duchoňová Zlatníctvo
Zdenka Duchooňová Zlatníctvo
Toan Bui Thi
MINI TRH
Denisa Jasaňová

Vodná 480/8
Námestie mieru 944/14
Hlavná 173/2
Rožňavská 618/74
Československej armády
727
Hlavná 154/40
Hlavná 327/15
Rožňavská 23
Rožňavská 613/31
Hlavná 154/40
Obrancov mieru 1169/10
Hlavná 160/28
Hlavná 141/70
Hviezdoslavova 280/18
Hviezdoslavova 211/35
Rožňavská 641
Školská 346/5
Hlavná 324/9
Rožňavská 605/15
Hviezdoslavova 276/30
Rožňavská 616/78
Rožňavská 641
Školská 349/22
Kalvínska 174/3

Hlavná 165/18
Hlavná 173/2
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Denisa Jasaňová - Manikúra a nechtový dizajn

53

32566735

54

32568151

55

32701233

56

32701438

57

32702221

58

32702701

59

32703481

60

32704151

61

32704810

62

32705409

63

32705476

64

32705964

65

32706413

66

32706421

67

32706618

68

34139800

69

34410287

70

34861211

71

35088711

72

35089679

Attila Páll
Attila Páll - Autoumyvárka
Viktor Pačay - Mäso-Hydina-Údeniny
Mäso - údeniny
František Mušinský - MUŠI
JMB
Otília Smolnická - TEMPUS
Smolnická Otília - TEMPUS- Klenoty
Pham Nguyen Danh
Predajňa textilu a rozličného tovaru
Jasaňová Eva Potraviny "EVA"
Potraviny "EVA"
Štefan Dániel DANEX
Drogéria - DANEX
Drogéria - farby -laky Dániel Štefan - DANEX
Štefan Dániel - DANEX
Karol Ujco - ÚK Elektronik
UK Elektronik
Margita Szabóová Fecsuová - KARINA
KARINA - NÁBYTOK Margita Szabó Fecsuová
Walter Schwartz - Walter OPTIK
Walter OPTIK
Üvegešová Irena - Bufet Dreveňák
Bufet Dreveňák
Franciska Demková - kaderník
Magdi - salón
Attila Nehoda MILL-PARK
Attila Nehoda MILL-PARK
Attila Nehoda MILL-PARK
Priska Kulčárová - KAROLINA
Kulčárová Priska - KAROLINA
Mgr. Veronika Takáč
Mgr. Veronika Takáč - NIKA
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
SERVISNO OPRAVÁRENSKÉ STREDISKO
Martin Kočan - PLUS
Martin Kočan - PLUS
KIEN NGUYEN TRUNG
KIEN NGUYEN TRUNG - Textil, obuv
Pecze Oto- BYTLÍNIA
Pecze Oto- BYTLÍNIA
Hauksová Terézia
Krajčírstvo Hauksová Terézia
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35089717

Rožňavská 1114/11
Hlavná 336/33
Hviezdoslavova 194/9
Hviezdoslavova 194/9
Hlavná 145/62
Hviezdoslavova 279
Záhradná 172/1
Školská 350/16
Nová 1377/38
Jiskrova 366/4
Hviezdoslavova 207/27
Hviezdoslavova 282/14
Kalvínska 174/3
Horská 858/29
Hlavná 321/3
Hlavná 173/2
Hlavná 336/33
Námestie mieru 1263/22
Obrancov mieru 9
Školská 351/12
Hlavná 322/5
Záhradná 34/52
Námestie mieru 910/2

Sebestyénová Karolína
Lacný textil- DROBČEK

Námestie Ľ. Štúra 969/16

Zmiešaný tovar Sebestyénová Karolína

Námestie Ľ. Štúra 968/12
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35092114

Attila Sanislo - SAAT SPORT

75

35093111

Balogová Daniela

35582707

Kaderníctvo - Daniela Balogová
Večné Deti, nezisková organizácia

SAAT SPORT Sanislo Attila
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ČSA 35

Nová 1338/9
Hlavná 134/86
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Zachraňujeme životy, n.o.

77

35694254

78

35790814

79

35793783

80

35942436

Teta drogérie SR s.r.o.
TETA drogéria
Floraservis, s.r.o.
Floraservis, s.r.o.
Lidl Slovenská republika,v.o.s.
Predajňa potravín LiDL Moldava nad Bodvou
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

81

36042811

Laná, a.s.

82

36173061

Laná, a.s.
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s.
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s.

83

36179655

K 3, s.r.o.

84

36180572

K 3 s.r.o., Potraviny,zelenina, miešaný tovar
archiMEDES spol. s r.o.
archiMEDES s.r.o.

85

36181463

86

36198901

87

36200514

88

36202061

89

36202487

90

36204081

91

36204315

92

36206628

93

94

36210269

36211079

Československej armády
1088/35
Rožňavská 605/15
Hlavná 24
Rožňavská 1407/19B
Československej armády
1199/34
Budulovská 1367/24A
Československej armády
1199/34
Námestie budovateľov 688
Československej armády
1199/34

DRAIF s.r.o.
Predajňa autodielov a priemyselného tovaru
Gaňo - Štefan Ganyó, s.r.o.
Gaňo - Štefan Ganyó, s.r.o. - G-burger
VAMEX, a.s., Košice
VAMEX a.s. Košice
POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA s.r.o.
POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA s.r.o.
STK Moldava, s.r.o.
Stanica technickej kontroly
KASA - ZÁLOŽNÁ a. s.
Záložňa
Zalvet - záložňa, a. s.
S - Team, s.r.o.
S-TEAM, s.r.o.
DIPTER spol. s r. o.
DIPTER s.r.o. Chirurgická ambulancia

Záhradná 55/8
Kalvínska 178/13
Hviezdoslavova 190/1
Hlavná 344/51
Rožňavská 1211
Jiskrova 2
Školská 349/20
Hviezdoslavova 276/30
Československej armády
1088/35

BodvaTel s.r.o.
Bufet na mestskom kúpalisku
Denný bar
Mestská televízia
Penzión Bodva - ubytovanie

Školská 346/5
Hlavná 147/58
Školská 346/5

Reštaurácia

Školská 346/5

eurobus, a.s.
EUROBUS a.s.

95

36211958

VEGAS GAME CLUB s.r.o.
HILFI

96

36213446

SPEKTRON HK, s.r.o.
Spektron - Predajňa elektrospotrebičov a oprava
televíznych

97

36214191

Hlavná 143/66

Vodná 479/10

S. C. S, s. r. o.
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98

36218049

99

36229172

100

36246204

101

36316059

102

36429911

103

36436861

104

36492604

105

36496600

106

36571571

107

36572322

108

36574732

109

36579882

110

36589543

111

36594288

112

36595942

113

114
115

36597279

36599441
36600008

S. C. S, s. r. o. - Predajna Orange, zmena otv.
hodín
VICTORY TIP, s.r.o.
VICTORY TIP, s.r.o.
Genesis s.r.o.
Genesis s.r.o.
101 DROGERIE
101 DROGERIE
FORMULA - tip, s.r.o.
Formula-tip s.r.o
KASTELING, s.r.o.
predajňa Orange
Tipsport SK a.s.
DOXX - SK a.s.- prevádzkovanie kurzových
stávok
APL plus, s.r.o.
APL plus, s.r.o.- Papiernictvo
EUROGOLD,s.r.o.
EUROGOLD GAME CLUB
EMED, s.r.o.
Mobilné odberové miesto
Lanna s.r.o.
ZÁLOŽŇA INBOX
MONDAX s.r.o.
MONDAX s.r.o.
TKTD s.r.o.
TKTD s.r.o. Autoumyvárka
MAXOL PLUS s.r.o.
MAXOL PLUS s.r.o
BYTNOVUM s.r.o.
BYTNOVUM s.r.o. - predajňa nábytku
STARKO-SH s.r.o.
Starko - SH s.r.o. - prenájom nehnuteľností,
strojov a zariadení
ANAKONDA s.r.o.
Anakonda s.r.o.
Anakonda s.r.o.
INBOX s.r.o.
Záložňa
NEURÉVA, s.r.o.
Kardiologická ambulancia
MUDr.Eva Czöveková - neurologická ambulancia

116

36600717

STONEL s.r.o

117

36600768

NEOKOV s.r.o.

118

36603031

REGFILM, s.r.o.

119

36605565

bring s.r.o.

120

36607568

JURMED s.r.o.

Hviezdoslavova 191/3

Námestie mieru 1089/15
Hviezdoslavova 281/16
Rožňavská 1429/23A
Hlavná 154/40
Hviezdoslavova 191/3
Hlavná 320/1

Hlavná 154/40
Rožňavská 1254/35
Rožňavská 607/19
Hviezdoslavova 192/5
Bartalosova 701/7
Československej armády
727/27
Hlavná 329/19
Školská 351/12
Budulovská 256/24

Budulov 112
Severná 1103/22
Hviezdoslavova 192/5

Neurologická ambulancia

Rožňavská 605/15
Československej armády
1088/35
Rožňavská 605/15

STONEL s.r.o

Tehelná 6

NEOKOV s.r.o.

Vodná 549/1

REGFILM, s.r.o. - štúdo

Hviezdoslavova 276/32

bring s.r.o.

Budulovská 256/24
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JURMED s.r.o.

121

36631124

122

36653365

123

36657263

124
125
126

36701726
36733491

36764710

127

36846899

128

36849081

129

36902080

130

37015371

131

37015711

132

37016504

133

37016521

134

37018396

Slovenská pošta a.s.
Pošta Moldava nad Bodvou
CAFFE CENTRO CLUB s.r.o.
Caffé Centrum Club
A2 pekárne, s.r.o.
A2 pekárne, s.r.o. - stánok oproti Gymnáziu
Potraviny u pekára
GABOX, s.r.o.
Bowling
ZDRAVO - M s.r.o.
ZDRAVO - M s.r.o.- predaj zdravotných
pomôcok
ELOX TRADE s.r.o.
ELOX TRADE s.ro. predajňa kováčskych
výrobkov
REM - GROUP, s.r.o.
Hotel Primma
KESKO MOBIL, s.r.o.
KESKO MOBIL, s.r.o.
Ing. Iveta Gimerská-MOLDOM
Ing. Iveta Gimerská-Moldom
Ivanková Anna
Klenotníctvo-Aniko, Ivanková Anna
Pálošová Marta -PROTEA
Kvety-PROTEA - Marta Pálosová
Góč Andrej
Oprava obuvi a brašnárstvo
Lukáčová Margita
Kozmetika Margita Lukáčová
Zoltán Dobos - Arénasportcentrum
ŠKolský bufet v ZŠ s VJM
Zoltán Dobos-Arénasportcentrum

135

37019449
37019597

Ganyó Marek

137

37260642

Tran Van Hoa

138

37265431

Hanh Nguyen Thi

37299450

140

37638262

141

37639226

142

37639269

143

37639871

Hlavná 360/61
Hviezdoslavova 280/18
Školská 349/24
Školská 346/5
Námestie Ľ. Štúra 1119/17
Československej armády
3674
Budulovská 1341/33A

Rožňavská 605/15
Hviezdoslavova 287/4
Hlavná 328/17
Hlavná 172/4
Školská 349/20
Hlavná 1191/35
Námestie Ľ. Štúra 945/2
Československej armády
725/15
Československej armády
703/26

Anna Lagoszová

136

139

Československej armády
704

STOP GRILL

Hlavná 144/64

Letná záhrada Marek Ganyó

Hlavná 112

Tran Van Hoa- obchod s obuvou a textilom

Hlavná 154/40

Hanh Nguyen Thi

Hlavná 34

DINH NGO THI
DINH NGO THI
Benjamín Bocskorás ProSig
Bocskorás Benjamin ProSig
Gabriel Šimko, ŠIMI - BAR
Gabriel Šimko, ŠIMI - BAR
Štefan Jászai - Fiser
Fiser
Lívia Krajňáková - Kadernícky salón - Gabriel
Kadernícky salón - Gabriel

Námestie mieru 910/5
Severná 1106/25
Vodná 471/44
Hlavná 155/38
Námestie mieru 910/2
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144

37641506

145

37641760

146

37641794

147

37641883

148

37642529

149

37642847

150

37643703

151

40165744

152

40438228

153

40438759

154

40443035

155

40443116

156

40443370

157

41291301

158

41447689

159

41447913

160

41448723

161

41450965

162

41452381

163

41452747

164
165
166

167

41714547

41847351
41873076

41873718

Budík Marián
Nočný bar - Marián Budík
Kádár Jozef - FAKO
Jozef Kádár - FAKO - Kádár
Ján Szojka - NAT.
Ján Szojka - NAT. - regenerácia a rekondícia
Balogová Monika
Balogová Monika - Kaderníctvo Daniela
Adela Pačayová
Pačayová Adela
Jaroslav Vinca - DREVIN
MIX TEXTIL
Ľubomír Žolčák - ŽOLÍK
ŽOLÍK
Thanh Vu Duy
Thanh Vu Duy - Textil, obuv
Katarína Krupeľáková
Mediashop
Zberňa Tipos
Maroš Čierny
Maroš Čierny - Bar v Kakaši
Iveta Milanová
Iveta Milanová - obchod s textilom
Vargová Henrieta, RNDr.
Vargová Henrieta, RNDr.
Görcsös Štefan MON- DREV
Chránená dielňa na výrobu jednoduchých
výrobkov z dreva
Gabriel Lapšansky - G@BRIEL
Gabriel Lapšansky - G@BRIEL
Radoslav Šimon
Radoslav Šimon - Detský bazár
Štefan Prokopič, BLACK - Y
HEAVEN and HELL - pohostinská činnosť
Štefan Prokopič - TETOVACÍ SALÓN
Gábor Maruščák M+P+G Steel
Gábor Maruščák M+P+G Steel
Mikuláš Németh - MIKI
Mikuláš Németh - MIKI - RETRO-MIXI
Monika Jusková
Kojenecký textil
Edit Komjati - KORZET
Edit Komjati - KORZET
Brigita Görcsösová - TIP - TOP
Brigita Görcsösová - TIP - TOP
Emília Pazderáková - CYKAS
Kvetinárstvo
Zuzana Kissová
Zuzana Kissová - Americký sekáč
Zuzana Kissová - Talianská zmrzlina
Bojszko Gabriel
Bojszko Gabriel

Mlynská 545/8
Vodná 549/1
Hlavná 337/37
Hlavná 134/86
Československej armády
1199/34
Školská 346/5
Hlavná 329/19
Bartalosova 350/2
Severná 988/16
Rožňavská 23
Námestie mieru 1116
Hlavná 166/16
Námestie mieru 944/10
Fábryho 1027/12

Okružná 305/15
Hviezdoslavova 190/1
Hlavná 338/39
Záhradná 1409/7
Jiskrova 2
Hlavná 124/106
Hlavná 143/66
Hlavná 330/21
Československej armády
725/15
Hlavná 154/40
Hlavná 344/51
Hlavná 344/51
Hlavná 170/8
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168

42074550

169

42093295

170

42102341

171

42110025

172

42406145

173
174

43125654

43179207

175

43325076

176

43450539

177

43509550

178

43514065

179

43584128

180

43640699

181

43647758

182

43716059

183

43794050

184

43879039

185

43883761

186

43884580

187

43897002

188

43898327

189

43916368

190

43991599

191

43995306

Bowling Klub Lineas Prešov
BUFET A ŠPORTOVÝ AREÁL POD KOPCOM
MUDr. Faress Haj Hussein, stomatológia
MUDr. Faress Haj Hussein, stomatológia
Stredná odborná škola agrotechnická - Agrotechnikai
Stredná odborná škola agrotechnická Agrotechnikai Szakközépiskola
Marta Hutkaiová
MIX BURGER
JUMPING KLUB Moldava - športovo-relaxačný klub
JUMPING KLUB Moldava - športovo-relaxačný
klub
Martin Karčák
Martin Karčák - Kubo rybárske a chovateľské
potreby
Zuzana Majorošová - LILIOM
Zuzana Majorošová - LILIOM- kvetinárstvo
Zuzana Gregová
Zuzana Gregová - Kaderníctvo
Alžbeta Bérešová
Novinový stánok - Alžbeta Bérešová
Ivan Boka
Chlebák- predaj chleba, pečiva, cukroviniek
Erika Demeterová INŠPIRATÍVNE ZÁHRADY
Erika Demeterová INŠPIRATÍVNE ZÁHRADY
Čukilová Anastázia, Štúdio Diva
Čukilová Anastázia - Kozmetický salón DIVA
Študio Diva-kozmetické, vizážistické služby
Kováčová Magdaléna
Kováčová Magdaléna
Erika Kissová - Pedikérsky salón Erika
Pedikérsky salón Erika
Bužický Peter - BCProjekt
Bužický Peter
KG+M, s.r.o.
KG+M, s.r.o.

Svätého Rócha 1430/25
Československej armády
1088/35
Hlavná 54

Školská 351/12
Hlavná 362/65

Hviezdoslavova 206/25

Námestie mieru 910/3
Okružná 303/11
Námestie mieru 910
Námestie mieru 910/2
Hviezdoslavova 280/18
Hlavná 172/4
Námestie mieru 944/12
Námestie mieru 944/10
Československej armády
726
Horská 971/40
Československej armády
724/13

Gumánová Alla
Alla textil- Gumánová
Dao Khuong Minh
Dao Khuong Minh
Rokoko s.r.o.
Rokoko s.r.o.
Ludmyla Vyalková
LUDMYLA
HUMAC s.r.o.
HUMAC s.r.o.
FK BODVA Moldava nad Bodvou a.s.
FK BODVA - Prevádzka kúpaliska a bufetu
KIK textil a Non-Food spol. s.r.o.
KIK textil
Ronex 2008 s.r.o.
Ronex 2008 s.r.o.

Hlavná 320/1
Hlavná 155/38
Hviezdoslavova 190/1

Budulovská 251/33
Jesenského 597/7
Rožňavská 1429/23A
Rožňavská 626/56
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192

44006390

193

44061528

194

44085354

195

44231083

196

44317760

197
198

44350724
44360207

199

44365144

200

44397780

201

202
203

44459076

44460830
44461305

204

44516339

205

44549962

206

44648405

207

44684363

208

44742746

209

44756798

210

44756917

211

44781393

212

44796633

213

44865309

214

44892284

215

44910797

216

45304106

217

45319481

Dgroup s.r.o.
Dgroup s.r.o.
Huyen Nguyen Thi
Huyen Nguyen Thi
Danubian Biogas s.r.o.
Danubian Biogas s.r.o.
Bodva Servis s.r.o.
Bodva Servis s.r.o.
Eleonóra Machaňkovová
TRAFIKA
Glasfol s.r.o.
F + F s.r.o.
F + F s.r.o.
Autoclub S-T, s.r.o.
Autoclub S-T, s.r.o.
B.H.N.Š. s.r.o.
B.H.N.Š. s.r.o. - Pneuservis
K&S Stav Partner s.r.o.
Grizzly Fitness Club - Námestie Mieru 20
K&S Stav Partner s.r.o.
Soreha, s.r.o.
Tomáš Ševc
Tomáš Ševc
JUKRIMA s.r.o.
JUKRIMA s.r.o. - Predaj cestovných lístkov
PLASTIC - PACK s.r.o.
PLASTIC - PACK s.r.o.
1987 ORNAMENT, s.r.o.
1987 ORNAMENT, s.r.o.
Naytilus Fit Studio s.r.o.
Naytilus Fit Studio s.r.o.
Kalt, s.r.o.
Kalt, s.r.o. Lekáreň
Kalderma, s.r.o.
Kalderma, s.r.o. - MUDr. Viera Kaletová
JSM, s.r.o.
JSM, s.r.o. - MUDr. Jana Žideková
K & M & D, s.r.o.
K & M & D, s.r.o. - CAR Centrum
1. day s.r.o.
1. day s.r.o. - predaj alko nealko
1. day s.r.o. - predaj alko nealko
1. day s.r.o. - predaj alko nealko
G. Praktik s.r.o.
G. Praktik s.r.o. - MUDr. Anton Paľovčík, MPH
OLIRIS, s.r.o.
Anglický Bazár, s.r.o.
Ing. Loreta Czeranko - Stúdio Loreta
Stúdio Loreta
FORIN s.r.o.
FORIN s.r.o.
Alica Vozárová

Hlavná 338/39
Námestie mieru 1089/15
Budulovská 254
Hlavná 160/28
Kalvínska 1399/22

Hviezdoslavova 275/34
Budulovská 254/28
Budulovská 256/24
Námestie mieru 1117/20
Budulovská 1341/33A

Hviezdoslavova 192/5
Školská 351/12
Rožňavská 605/15
Dukelských hrdinov 1349/2
Hviezdoslavova 280/18
Námestie mieru 1089/15
ČSA 35
ČSA 35
Hviezdoslavova 211/35
Hlavná 155/38
Hviezdoslavova 280/18
Rožňavská 605/15
ČSA 35
Hlavná 164/20
Hlavná 362/65
Budulovská 251/33
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218

45346496

ROFÜL

219

45396582

JaM Club s.r.o.

220

45431973

221

45433097

222

45434581

223

45487626

224

45544964

225

45577234

226

45585768

227

45599955

228

45672245

229

45700010

230

45947341

231

45963240

232

45992941

233

46066209

234

46081241

235

46093761

236

46102647

237

46107932

238

46119124

239

46124888

240

46172190

241

46192425

Alica Vozárová

Vodná 481/6

ROFÜL, k.s.

Rožňavská 76

JaM Club s.r.o.
Mowlin group s.r.o.
CHEOPS ENERGY s.r.o.
TIMPHU s.r.o.
TIMPHU s.r.o.
VEMAN s.r.o.
Domčex Mix
Výrobňa cukrárenských výrobkov
belasaNET s.r.o.
belasaNET s.r.o.
BHKW s.r.o.
DESIGN CENTER s.r.o.
Sheep s.r.o.
Sheep s.r.o. - detský tovar
Sheep s.r.o. - detský tovar
Erika Bojszková
ERIKA´S HAIR STUDIO
ALT - GARDEN s.r.o.
Kvetinový salón FLÓRA
Denisa Bendžáková
Denisa Bendžáková - Nechtové a kozmetické
štúdio
Mihály Péter - PÉTER AUTO SERVIS
Mihály Péter - PÉTER AUTO SERVIS
Pflegedaheim s.r.o.
PFLEGEDAHEIM s.r.o.
FERDINAND s.r.o.
Ferdinand s.r.o.
Entax s.r.o.
Entax s.r.o. - Textil, Obuv, Mix tovar
Ing. Miriam Fazekašová
Ing. Miriam Fazekašová
EUROintorg s.r.o.
EUROintorg s.r.o. - Mayo Chix - July Rose
HIRVAN s.r.o.
HIRVAN s.r.o.
S & S - TEMPUS, s.r.o.
KLENOTY SMOLNICKY
Erika Štofanová
Erika Štofanová
MARERY s.r.o.
Piano Club Café
Alfasat s.r.o.
Alfasat s.r.o.
PT, s.r.o.
PT, s.r.o. - Cukrárenská výrobňa
VINUM MAGNUM s.r.o.
VINUM MAGNUM s.r.o. - Herňa Stodola

Hviezdoslavova 280/18
Budulovská 267/2
Školská 349/24
Oslobodenia 1121/7
Oslobodenia 1121/7
Kalvínska 182/18
Hlavná 344/51
Námestie Ľ. Štúra 946/5
Hlavná 320/1
Hviezdoslavova 280/18
Hlavná 326/13
Hviezdoslavova 191/3

Vodná 479/10
Školská 1290/10
Okružná 311/20
Hlavná 154/40
Hlavná 165/18
Školská 346/5
Fábryho 999/9
Hviezdoslavova 194/9
Hlavná 166/16
Školská 353/8
Školská 1290/10
Československej armády
1115/37
Námestie mieru 1089/15
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VINUM MAGNUM s.r.o. - Kakaš Bar

Námestie mieru 1089/15
Námestie mieru 1089/15

242

46247840

Denaros s.r.o.

243

46386157

Denaros s.r.o.
TOPMED JT, s.r.o.
TOPMED JT, s.r.o. - MUDr. Turánová

244
245

246
247
248

46410333
46414967

46415114

46427091
46443541

249

46495789

250

46561471

251

46637699

252

46642404

253

46687246

254

46711490

255

46750801

256

46755675

257

46761161

258

46805486

259

46862617

260

46868674

261

46919872

262
263

46947361

46953515

Československej armády
3683

Ladislav Kriliga
Ladislav Kriliga - BV - Fitnes Shop

Školská 351/12

Noémi Dudášová - Vicky + Naomi, Študio krásy
ViICKY & NAOMI SOLÁRIUM

Hviezdoslavova 209/31
Severná 991/12

Noémi Dudášová

SOGY, s.r.o.
SOGY, s.r.o. Gynekologicko-pôrodnícka
ambulancia
Optika Excellent, s.r.o.
Optika Excellent, s.r.o.
KISS stavebné práce s.r.o.
KISS stavebné práce s.r.o.
KISS stavebné práce s.r.o. - Požičovňa náradia
Mária Kurejová
Kaderníctvo MIA
Fischer games s.r.o.
CLUB BAR FISCHER GAMES
KOMA TRADE s.r.o
BUFET KÚPALISKO
Gyros Burger
Jumping Klub Moldava v Twisteri
KOMA TRADE s.r.o - Twister Disco Club
ANMA s.r.o.
Anma s.r.o. - Bowling club K5
DJNSTAV s.r.o.
DJNSTAV s.r.o. - Predajňa s odevmi BELLA
MODA
MERSL, s.r.o.
Tabak mersl - press
Zuzana Horváth - Massage & Relax 4U
Zuzana Horváth - Massage & Relax 4U
GTA Servis s.r.o.
GTA Servis s.r.o. predajňa krmív pre zvieratá
Mária Kašková - Kaderníctvo Majka
Mária Kašková - Kaderníctvo Majka
Tomáš Laszko TOMEX animal foods
Tomáš Laszko TOMEX animal foods
Noémi Molnárová - V. I. P studio
Noémi Molnárová - V. I. P studio
Pepco Slovakia s.r.o.
Pepco Slovakia s.r.o.
TEDi Betriebs s.r.o
TEDi
GTO -PRO s.r.o.
GOLDEN BACKERY
MVDR. Jana Gálová, PhD.
Veterinárna ambulancia G-VET

Československej armády
1088/35
Školská 346/5
Budulovská cesta 33/33
Budulovská cesta 33/33
Hlavná 144/64
Školská 346/5

Rožňavská 817
Rožňavská 817
Rožňavská 817
Námestie Ľ. Štúra 1315/7
Hlavná 332/25

Hviezdoslavova 284/10
Námestie Ľ. Štúra 946/6
Námestie Ľ. Štúra 969/16
Hviezdoslavova 190/1
Severná 983/7
Hviezdoslavova 280/18
Rožňavská 1429/23A
Rožňavská 1429/23A
Československej armády
1115/37
Severná 983/7
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264
265

47023252

47079649

266

47105887

267

47129549

268

47147512

269

47172762

270

47182547

271

47236086

272

47323833

273

47334363

274

47417251

275

47454351

276

47467711

277

47473762

278

47518651

279

47519436

280

47626429

281

47666650

282

47696940

283

47720441

284

47735236

285

47760605

286

47761971

287

47809604

ATENA VIP s.r.o.
ATENA VIP s.r.o. - Čínsky textil, obuv, rozl.
tovar

Hlavná 154/40

RULL s.r.o.

Školská 1290/10

RULL, s.r.o.
Bc. Emese Köteles
Bc. Emese Köteles - Masérske služby
DARK HORSE s.r.o.
DARK HORSE s.r.o.
DARK HORSE s.r.o.
SZELES s.r.o.
FARMSHOP
Monika Firáková
Monika Firáková - AFIMA
A&T TRADE s.r.o.
A-T TRADE s.r.o.
ERC Security s.r.o.
ERC Security s.r.o.
MEASURING s.r.o.
MEASURING s.r.o.
LU-TO s.r.o.
Piváreň Vodáreň
FINAPO Slovakia s.r.o.
LOANA
Monika Spišák
Monika Spišák
Dagmar Szanyiová
Dagmar Szanyiová - Kvetinárstvo
KAVIS DT s.r.o.
KAVIS DT s.r.o.
BOGLÁR + s.r.o
BOGLÁR + s.r.o
BOGLÁR + s.r.o
S & L s.r.o.
S & L s.r.o.
Cardio Clinic s.r.o.
Ambulancia všeobecného lekárstva
Vladimír Varholík
Vladimír Varholík - Sekáčik
H7 CAFFE s.r.o.
H7 CAFFE s.r.o.
Le Monde
Norbert Zupko - tanGO
ITALY TREND Second hand & Outlet
J.F. - MOTO s.r.o.
J.F. MOTO s.r.o.
Bronislava Fábryová - EXCELLENT Bronislava
Bronislava Fábryová - EXCELLENT Bronislava
Twinkle s.r.o.
CHOICE FASHION
Nhi Nguyen Thi
Nhi Nguyen Thi - Textil Obuv

Námestie Ľ. Štúra 946/6
Hviezdoslavova 280/18
Severná 983/7
Hviezdoslavova 195/11
Československej armády
724/13
Dukelských hrdinov 1349/2
Budulov 174
Obrancov mieru 1169/10
Vodná 1312
Školská 349/24

Námestie mieru 944/10
Hlavná 144/64
Hlavná 143/66
Hlavná 143/66
Vodná 549/1
Rožňavská 605/15
Námestie mieru 944/10
Hlavná 323/7
Hlavná 161/26
Školská 351/12
Rožňavská 1416/80A
Hlavná 362/65
Rožňavská 605/15
Hlavná 173/2
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288

47833521

289

47839163

290

47847336

291

47930144

292

47964693

293

48107158

294

48139335

295

48227293

296

48283916

297

50001230

298

50129805

299

50208276

300

50236822

301

50280139

302

50341499

303

50511769

304

50531930

305

50568230

306

50577140

307

50610392

308

50622757

309

50633317

310

50648161

310

50654373

311

50778935

310

50792458

AGRO - PERFEKT s.r.o.
Poľovník - Agroturistické centrum
Denisa Hliviaková - Kadernícky salón Denisa
Denisa Hliviaková - Kadernícky salón Denisa
STROMBA21 s.r.o.
STROMBA21 s.r.o. - VODÁREŇ SVET PIVA
GAŇO s.r.o.
GAŇO s.r.o. - Imperiál Club
Lívia Svajková
Lívia Svajková
Kinga Szalaiová - Kinga´s Beauty Salon
Kinga´s Beauty Salon
AGRO LYN s.r.o.
FARMMIX
Ľudovít Matta -TUKI
Potraviny-TUKI
KERAMON Mobile, s.r.o.
Značková predajňa Orange Slovensko a.s.
Soňa Ferenczová
SF Účtovníctvo
Mária Verbőcziová - ToFeMa
Mária Verbőcziová - ToFeMa - Hviezdoslavova
11
Irma Horváthová
Irma Horváthová - Obchod s potravinami
Mavik production s.r.o.
Say Pizza
Helena Petrová
HAMI BAR
Helena Petrová
Alexander Juhász - SUSY
Alexander Juhász - SUSY
Mgr. Mária Šomody - Hair studio
Mgr. Mária Šomody - Hair studio
Mgr.Gabriela Bartók
Mgr.Gabriela Bartók - Manikúra
Viera Lukáčová
SECOND HAND FAMILY
MICHAL CARS s.r.o.
MICHAL CARS
Echo media s.r.o.
Echo media s.r.o.
ADLUB s.r.o.
Motel Orgován
Zuzana Podracká-HAIR DESING ZUZANA
HAIR DESING ZUZANA
Kamila Hronecová
SECOND HAND
Kinga Čepeľová
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Glasfol MEDIA s.r.o.
Glasfol MEDIA s.r.o.
MK GROUP s.r.o.

Vodná 463/60
Školská 351/12
Vodná 1312
Hlavná 173/2
Nová 1177/32
Budulov 137
Rožňavská 29
Budulovská 255/30
Hviezdoslavova 191/3
Hlavná 362/65
Hviezdoslavova 284/10

Debraďská 423/14
Hlavná 155/38

Hlavná 166/16
Budulov 181
Nová 1177/32
Nová 1377/36
Školská 349/18
Budulovská 256/24
Budulov 174
Rožňavská 1212/82
Hlavná 369/71
Hlavná 139/74
Námestie Ľ. Štúra 969/15
Budulovská 256/24
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VviP Boutique

311

50804839

312

50824902

313

50826085

314

50827979

315

51104580

316

51109506

317

51182319

318

51216621

319

51230437

320

51267934

321

51275350

322

51442949

323

51460041

324

51471353

325

51481791

326

51736845

327

51764580

328

51807955

329

51857316

330

52015769

331

52225721

332

52252965

333

52310302

334

52352722

335

52354083

336

52357261

Hlavná 155/38

JULYROSE s.r.o.
MAYO CHIX JULYROSE
TOP Security Košice s.r.o.
STODOLA GAME CLUB
MELIORO, s.r.o.
MELIORO, s.r.o.
GAS-DVOR s.r.o.
GAS-DVOR s.r.o.
Denisa Flachbartová-SUNNY FEAT
Denisa Flachbartová-SUNNY FEAT
De Mont, s.r.o.
R 5 MNB
Viktória Kováčová - Gemini
Viktória Kováčová - Gemini
Peter Doboš - Bonum Vinum
Peter Doboš - Bonum Vinum
DECCAN - ARIEM s.r.o.
DECCAN - ARIEM s.r.o.
CK Delfintravel s.r.o.
CK Delfintravel
Renáta Zágoniová - POWERHOUSE
POWERHOUSE
Alžbeta Lukáčová
Alžbeta Lukáčová - Masáž
Bukó László
MATRÓZ GRILL
HD profiGastro, s.r.o.
Ristorante da Rossi
Dr.Max 160 s.r.o.
Lekáreň Dr.Max
EVSEMA s.r.o.
TREND BRAND
Bc. Zuzana Račková
FIZIOZUZANA
DETONICS S.A. s.r.o.
PARTY FX
JULYROSE FASHION s.r.o.
MAYO CHIX JULYROSE
PaedDr. Gabriela Szalaiová - výučba nemeckého jazyka
PaedDr. Gabriela Szalaiová - výučba nemeckého
jazyka
Vivien Kustvánová
VIVIEN MANICURE& NAIL ART
Kadernický salón
Kadernický salón Monika
Kristián Petrik - I.P.Service
Kristián Petrik - I.P.Service
Roland Vozár - ADRO SHOP
ADRO SHOP
Perla Rybárová
POTRAVINY
Stoma - SM s.r.o.

Vodná 1393/20
Námestie mieru 1089/15
Hviezdoslavova 280/18
Budulovská 256/24
Hviezdoslavova 280/18
Hviezdoslavova 218/49
Školská 351/12
Rožňavská 620/70
Rožňavská 607/19
Hviezdoslavova 276/32
Námestie mieru 944/9
Hviezdoslavova 280/18
Hlavná 144/64
Hviezdoslavova 288/2
Rožňavská 605/15
Hlavná 141/70
Hlavná 362/65
Hlavná 156/36
Vodná 1393/20
Severná 983/6

Školská 1290/10
Severná 983/8
Školská 349/20
Hlavná 166/16
Debraďská 423/14
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Ambulancia čeľustnej ortopédie

337

52372596

338

52414817

339

52454550

340

52511847

341

52585034

342

52613194

343

52773744

344

52945502

345

52952690

346

53001095

347

53065204

348

53133293

349

53269233

350

53359194

351

53461223

352

53493427

353

53494768

354
355
356

53587677

53622910

53679962

357

53750799

358

53817052

359

53984447

Volujko Miklós - Ambulancia zubného lekárstva
Jozef Lengyel - BUFET DREVEŇÁK
BUFET DREVEŇÁK
Jaroslava Szabóová
Novinový stánok
MGD Trade s.r.o.
MGD Trade s.r.o.
555 s.r.o.
SEN Outlet
Le monde ZZ s.r.o.
Le monde ZZ s.r.o.
Rapid CNC s.r.o.
Rapid CNC s.r.o.
Lýdia Sureková
LINO BURGER
Tomáš Spišák - T&J Sladké Hobby
T&J Sladké Hobby
Astron s.r.o.
Sklad
MeiRin s.r.o.
MeiRin Beauty
Farki s.r.o.
Farki s.r.o. urologická ambulancia
Ladislav Hacel SLOVAKIA TATTOO STUDIO
SLOVAKIA TATTOO STUDIO
B&F s.r.o.
Cukráreň Bianka
R&Q s.r.o.
Say Pizza
BeMi realitná kancelária premium s.r.o.
BeMi realitná kancelária
Marianna Shimko
Marianna Shimko
Timea Benčoková - TBeauty
TBeauty
PHYSIOMED s.r.o.
REHABILITAČNÉ STREDISKO A
AMBULANCIA
RD - GIFTS s.r.o.
RD - GIFTS s.r.o.

Československej armády
1088/35
Rožňavská 605/15
Hlavná 170/8

Severná 991/11
Hlavná 154/40
Hlavná 161/26
Budulovská 256/24
Hlavná 173/2
Dukelských hrdinov 199/3
Školská 351/12
Hviezdoslavova 280/18
Rožňavská 605/15
Hlavná 164/20
Hviezdoslavova 190/1
Hlavná 155/38
Hviezdoslavova 282/14
Hlavná 320/1
Hlavná 1348/150
Československej armády
1088/35
Československej armády
724/13

RolTam s.r.o.
BK AUTODIELY
Erika Tirpáková - BUFET DREVEŇÁK
BUFET DREVEŇÁK
CENTOVKA IV. s.r.o.
CENTOVKA SECOND HAND
Ing. Réka Bistika
Ing. Réka Bistika - XBODY

Hviezdoslavova 274/36
Hlavná 170/8
Hviezdoslavova 281/16
Hlavná 362/65
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4.

Dotazníkový prieskum

Dotazníkového prieskumu v meste Moldava nad Bodvou sa zúčastnili len občania s trvalým
bydliskom v meste, 52,5% respondentov tvorili ženy a 47,5% muži, občania rôzneho veku,
vzdelania a ekonomickej aktivity. Zúčastnení respondenti by najviac uvítali rozvoj
opatrovateľských služieb, výstavbu bytov a nájomného bývania, sprístupnenie Moldavskej
jaskyne verejnosti, rozvoj oddychových zón, výstavbu turistického chodníka, budovanie
cyklotrás a odstránenie čiernych skládok. Bližšie výsledky dotazníkového prieskumu sú
graficky zobrazené v nasledovných grafoch.
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