Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom 33. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
 určenie overovateľov zápisnice
 určenie zapisovateľa zápisnice
 voľba návrhovej komisie
2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa primátora mesta a mestského úradu
5. Žiadosť hlavného kontrolóra mesta o schválenie súhlasu na výkon činností
podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení
6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkov a kriminality
7. Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 118 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
8. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
9. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave
nad Bodvou
10. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98 o poskytnutí príspevku na stravovanie
pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou
11. Dodatok č. 1 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 115 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
12. Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020
13. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023 – 2024
14. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2022 a roky 2023, 2024
15. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou v roku 2021
16. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2022
a roky 2023, 2024
17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou
Programovacie obdobie 2021 - 2027
18. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
19. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
20. Koncepcia kultúry mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022-2027
21. Koncepcia rozvoja športu v meste Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
22. Zámer zriadenia zberného dvora mesta Moldava nad Bodvou a jeho vybavenia potrebnou
technikou
23. Rôzne
24. Podnety občanov
25. Záver

Uznesenie č. 495/2021
Bod č. 1 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
a) volí
za overovateľov zápisnice:

Zoltán Dobos a Ing. Roland Cingeľ

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

Ing. Henrieta Tóthová

c) schvaľuje predložený program zasadnutia s vypustením bodov
- č. 17 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou
Programovacie obdobie 2021 – 2027
- č. 20 Koncepcia kultúry mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022-2027.
d) volí
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Vojtech Bodnár a Ing. Norbert Krušinský.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 496/2021
Bod č. 2 Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 31. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou dňa 21. 10. 2021 a 32. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou dňa 9. 12. 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 31. a 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou dňa 21. 10. 2021 a 9. 12. 2021.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 497/2021
Bod č. 3 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
Správu mestského úradu o kontrole plnenia uznesení z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 498/2021
Bod č. 4 Správa primátora mesta a mestského úradu

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
Správu primátora mesta a Mestského úradu Moldava nad Bodvou.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 499/2021
Bod č. 5 Žiadosť hlavného kontrolóra mesta o schválenie súhlasu na výkon činností
podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 udeľuje
súhlas hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou Mgr. PhDr. Rastislavovi Královi, PhD.,
aby súbežne s výkonom funkcie hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou na vykonávanie
inej zárobkovej činnosti alebo podnikania, prípadne aby mohol byť členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 500/2021
Bod č. 6 Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku
verejného poriadku, priestupkov a kriminality za obdobie október a november
2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
Správu o plnení úloh Mestskej polície v Moldave nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkov a kriminality za obdobie október a november 2021.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 501/2021
Bod č. 7 Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 118 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 118 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta podľa
predloženého návrhu.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 502/2021
Bod č. 8 Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zmysle
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 503/2021
Bod č. 9 Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách
v Moldave nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou


schvaľuje

Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych
službách v Moldave nad Bodvou podľa predloženého návrhu.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 504/2021
Bod č. 10 Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98 o poskytnutí príspevku
na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 98 o poskytnutí
príspevku na stravovanie dôchodcov v Moldave nad Bodvou podľa predloženého návrhu.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 505/2021
Bod č. 11 Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou
č. 115 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 115 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady podľa
predloženého návrhu.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 506/2021
Bod č. 12 Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava
nad Bodvou za rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Výročnú správu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020 v konsolidovanom znení.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 507/2021
Bod č. 13 Návrh rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023-2024
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2022 na úrovni podpoložiek.
Bežné príjmy:
11 549 910 EUR
z toho rozpočt. organizácie: 485 507 EUR
Kapitálové príjmy:
2 044 256 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 1 851 676 EUR
Príjmy celkom
15 445 842 EUR

Bežné výdavky:
11 289 990 EUR
z toho rozpočt.organ.: 5 349 279 EUR
Kapitálové výdavky:
3 588 366 EUR
z toho rozpočt. organ.:
0 EUR
Finančné výdavkové oper. 486 343 EUR
Výdavky celkom
15 364 699 EUR

 berie na vedomie
Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2023 – 2024
 schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022 vo výške
351 676 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:
a) Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská Moldava n/B. .............................. 29 786,00 €
b) Projekt: Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n/B ............ 9 934,00 €
c) Projekt: Prestupné bývanie ............................................................................ 194 528,00 €
d) Projekt: Priestor nás spája ................................................................................ 62 428,00 €
e) Prípravná a projektová dokumentácia.............................................................. 40 000,00 €
f) Nákup serveru .................................................................................................. 15 000,00 €
 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou k návrhu rozpočtu na rok 2022
a roky 2023, 2024.
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 508/2021
Bod č. 14 Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2022
a roky 2023, 2024
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Moldava nad Bodvou na rok 2022 vrátane programov
rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
190 000 EUR Bežné výdavky:
186 092 EUR
Finančné príjmové operácie:
592 EUR Finančné výdavkové oper.: 4 500 EUR
Príjmy celkom
190 592 EUR Výdavky celkom
190 592 EUR

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 509/2021
Bod č. 15 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad
Bodvou v roku 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2021 v zmysle Zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmy celkom

86 741 EUR
0 EUR
86 741 EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Výdavky celkom

82 706 EUR
4 035 EUR
86 741 EUR

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 510/2021
Bod č. 16 Návrh rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2022
a roky 2023, 2024

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
rozpočet Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023, 2024
v zmysle Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
Príjmy celkom

94 588 EUR
94 588 EUR

Bežné výdavky:
Výdavky celkom

94 588 EUR
94 588 EUR

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 511/2021
Bod č. 18 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou
na roky 2022-2027
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022-2027 spracovaný na
základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 512/2021
Bod č. 19 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Moldava nad Bodvou
na roky 2022-2027

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Koncepciu rozvoja cestovného ruchu mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022-2027 spracovanú
na základe zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a
zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých
podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 513/2021
Bod č. 21 Koncepcia rozvoja športu v meste Moldava nad Bodvou na roky 2022-2027

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Koncepciu rozvoja športu v meste Moldava nad Bodvou na roky 2022-2027 spracovanú v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 440/2015 Z.
z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

Uznesenie č. 514/2021
Bod č. 22 Zámer zriadenia zberného dvora mesta Moldava nad Bodvou a jeho
vybavenia potrebnou technikou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Zámer zriadenia zberného dvora, jeho vybavenia a nákupu hnuteľných vecí za účelom zvýšenia
kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov a podporu triedeného zberu komunálnych
odpadov v rámci aktuálnej výzvy a ďalších výziev operačného programu Kvalita životného
prostredia.

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

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.

podpísal: dňa 17. 12. 2021

