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zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

Prijaté
uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto

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

podľa Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní
vystúpi.
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Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 36. zasadnutí dňa 24. 03. 2022,
odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 37. zasadnutí dňa 18. 05. 2022 v bode
Rôzne a odpoveď na interpeláciu prednesenú na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou
36. zasadnutie

Ing. István Zachariaš:
1) Pri južnom oltári kostola je kríž, požiadal o vyčistenie od konárov.
Riešenie: Ing. Oliver Kovács, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva
Realizované - konáre brezy boli orezané tak, aby nezasahovali do telesa kríža.
2) Východ od Domu smútku – zrezať zeleň a upraviť rok ulice, lebo sa zle vychádza.
Riešenie: Ľudovít Harsányi, vedúci správy zelene
Tak ako každoročne orezanie zelene realizované so súbežným riešením dopravnej situácie
súvisiacej s výjazdom od Domu smútku.
3) V miestnosti Sobášnej siene namontovať wifi router pre rokovanie.
Riešenie: Ing. Attila Zajdek, oddelenie informatiky
V riešení.

Ing. Vojtech Bodnár:
1) Požiadal vedenie mesta o inštaláciu kamerového systému na Kultúrnom dome v Budulove
v záujme ochrany objektu.
Riešenie: Ing. Monika Al Aliová, odbor výstavby, plánovania a projektovania
Mestská polícia v Moldave nad Bodvou
V súčasnosti sa preverujú možnosti optimálnej dodávky, montáže, nastavenia a naprogramovania
kamerového systému pozostávajúceho z 3 ks statických kamier so sieťovým videozáznamníkom pre
4 IP kamery s príslušenstvom (záložný zdroj, monitor, rozvodová skriňa a ostatné príslušenstvo) za
účelom monitorovania verejného priestranstva, s ich osadením na Kultúrny dom v mestskej časti
Budulov.
2) V areáli Voda a život, nezisková organizácia plánuje v letných mesiacoch zabezpečiť letné
tábory pre detí. K tomu potrebuje:
a) zrekonštruovať unimobunku na sociálne zariadenie (sprchy, toalety, umývadlá).
b) vybudovať žumpu a napojiť unimobunku na vodu a žumpu.
c) rozšíriť existujúce detské ihrisko.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Dňa 21. 04.2022 bolo miestne zisťovanie v areáli Voda a život za účasti referentiek investičného
oddelenia Ing. Evy Tóthovej a Ing. Márie Kondášovej a poslanca mestského zastupiteľstva Ing.
Vojtecha Bodnára ohľadom zámeru vybudovania drobnej stavby budovy sociálneho zariadenia
(sprchy, toaleta, umývadlá), žumpy, vodovodnej prípojky a rozšírenia existujúceho detského
ihriska. Zámer vybudovania drobnej stavby budovy sociálneho zariadenia (sprchy, toaleta,
umývadlá), žumpy, vodovodnej prípojky je v riešení.
Rovnako v riešení je aj rozšírenie existujúceho detského ihriska, v termíne do 27. 04. 2022 bola
podaná žiadosť mesta o finančný príspevok z fondu Košického samosprávneho kraja.

Ing. Norbert Krušinský:
1) Požiadal o osadenie zábradlia pri novom obchodnom centre.
Riešenie: Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Daná interpelácia bude riešená s dopravným projektantom.
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Ing. Roland Cingeľ:
1) Na ulici Obrancov mieru je cesta vo veľmi zlom stave, sú tam výtlky, je tam navozená suť.
Požiadal o opravu cesty.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
V riešení.

Ing. Július Grulyo:
1) Vodárenská spoločnosť pred dvoma mesiacmi opravovala kanalizačné potrubie na Vodnej ulici,
pritom poškodila asfalt a doposiaľ to neopravili. Občania z tejto ulice žiadajú o urýchlenú
opravu tejto prekopávky.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
2) Na podobnú prekopávku upozornili aj občania z ulice Janka Kráľa, doposiaľ nie je to dané
do pôvodného stavu. Nevie, kto vtedy prekopávku realizoval, požiadal o zistenie a urýchlenú
opravu.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Dňa 25. 04. 2022 boli úseky miestnych komunikácií po výkopových prácach (Janka Kráľa 25
a Vodná 90) zaasfaltované.
3) Informoval, že robotníci, ktorí chodia ráno do práce na Budulovskú ulicu sa sťažujú na túlavých
psov, ktorí ich napádajú. Došlo k viacerým pohryzeniam, robotníci takto majú problém sa
dostať k autobusu. Požiadal, aby mestská polícia vykonala adekvátne opatrenia.
Riešenie: Mestská polícia v Moldave nad Bodvou
Problém s túlavými psami v meste nie je len problémom na ul. Budulovskej, ale vo viacerých
častiach mesta, ako sú ulice Debradská, ČSA, Hlavná a okolie škôl.
Ak je možnosť umiestnenia psov do karanténnej stanice, sú tieto v rámci mesta odchytávané
policajtmi MsP a umiestňované do karanténnej stanice, ak je táto plná nie je možné psa odchytiť,
pretože nie je ho možné nikam umiestniť. S uvedeným problémom bol telefonicky kontaktovaný aj
útulok pre zvieratá v Haniske, ktorý mestu oznámil, že jeho kapacita je dlhodobo prekročená.
V meste nie je problém s odchytom psov, ale s ich následným umiestnením do karanténnej stanice
z kapacitných dôvodov.
V meste sa odchyt túlavých psov uskutočnil dňa 6. 04. 2022. V súčinnosti s mestskou políciou ho
zabezpečilo občianske združenie Pomoc psíkom na východnom Slovensku z Veľkých
Kapušian, s ktorým má mesto uzavretú zmluvu na tento účel. Celkovo bolo z mesta Moldava nad
Bodvou odvezených do útulku 21 psov, z toho 7 z karanténnej stanice a 14 bolo odchytených
v uliciach mesta hlavne z ulice ČSA, Debraďskej, Hlavnej a Hviezdoslavovej. Občianske združenie
Pomoc psíkom je jediné združenie v Košickom kraji, ktoré sa zaoberá odchytom psov a v súčasnej
dobe požiadala mesto Moldava nad Bodvou o ukončenie zmluvy s tým, že im stúpli náklady za
odchyt psov a tak navrhli prijať novú zmluvu, v ktorej už napr. mesačný poplatok za to, že mesto
má firmu ako zmluvného partnera zvýšili z 30 € na 200 €.
V mesiaci apríl 2022 absolvujú školenie na odchyt psov štyria policajti MsP tak, aby v každej
smene bol jeden policajt, ktorý bude mať odborné školenie vzhľadom k tomu, že bol prijatý nový
zákon o ochrane zvierat, ktorý si vyžaduje absolvovanie uvedeného školenia.
4) Upozornil na opätovný veľký problém s odpadom na Budulovskej ulici. Zmesový komunálny
odpad na ceste sa nahromadil v takom množstve, že tam už neprejde ani osobné motorové
vozidlo. Požiadal túto nelegálnu skládku odpadu čím skôr zlikvidovať, nakoľko sa sťažovali aj
zdravotníci, učitelia zo základnej školy na nemožnosť prejazdu. Blížia sa teplé dní, na skládke
je veľa potkanov, čím je ohrozené zdravie tam bývajúcich občanov nákazlivými chorobami.
Riešenie: Ing. Oliver Kovács, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva
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Od 1. 04. 2022 bol realizovaný zber a odvoz odpadu z Budulovskej ulice, odkiaľ bolo odvezených
za obdobie od 1. 04. 2022 do 19. 04. 2022 spolu 12 veľkokapacitných kontajnerov s hmotnosťou
43,080 t zmesového komunálneho odpadu, s odstraňovaním skládky odpadu z okolia obydlí
rómskych občanov sa pokračuje. Zber a nakladanie odpadu do kontajnerov vykonávajú obyvatelia
ulice Budulovskej. Náradie je poskytnuté mestom cez Správu zelene mesta Moldava nad Bodvou.
Cesta k obom bytovkám je uvoľnená, vyčistená a je prístupná pre osobné automobily aj sanitné
vozidlá. Predpokladané náklady na vyčistenie, odvoz odpadu z ulice Budulovskej sú pri aktuálnych
cenách 80.000 €.
5) Na Budulovskej ulici sa sťažujú obyvatelia bytoviek na nefungujúce kanalizačné potrubie,
niektorým nájomníkom nefungujú toalety. Požiadal o vykonanie miestnej obhliadky
a odstránenie poruchy.
Riešenie: Správa bytov Bodva, s.r.o., Moldava nad Bodvou
Problém s kanalizačným potrubím na ulici Budulovská č. 40 a 42 pretrváva už niekoľko rokov.
Podľa názoru Správy bytov Bodva, s.r.o. je domové kanalizačné potrubie zle uložené, je uložené
v zlom spáde do hlavného kanalizačného potrubia a žumpy. Najväčšie problémy majú byty na ulici
Budulovská č. 40 – byty č. 1, 2, 3, 4. V byte č. 1 je úplne nefunkčný odpad z WC, v ostatných
bytoch je problém cca na mesačnej báze, kedy je potrebné vykonať pretlač bytovej kanalizácie.
Tento problém rieši investičný odbor mesta, bola vypracovaná projektová dokumentácia
Kanalizačná prípojka k rohovému bytu Budulovská 40. Výšku predpokladaných stavebných
nákladov (2219,81 €) je potrebné odsúhlasiť rozpočtovým opatrením.
Čo sa týka bytového domu č. 42, tam majú problém byty č. 2 a 3, u ostatných bytov problém
s kanalizáciou nebol zaznamenaný. V týchto bytoch je zabezpečená pretlač kanalizačného
potrubia. Častokrát je nefunkčnosť kanalizačného potrubia spôsobená aj správaním sa
nájomníkov.
6) Na Budulovskjej ulici na mnohých miestach počas dažďov zatekajú strechy bytových domov.
Takto zamočené bytovky už veľa nevydržia a stanú sa neobývateľnými. Žiadal o bezodkladné
začatie konania na opravu striech týchto bytoviek.
Riešenie: Správa bytov Bodva, s.r.o., Moldava nad Bodvou
Správe bytov Bodva, s.r.o., ako správcovi boli problémy so zatekajúcou strechou hlásené v dvoch
prípadoch - v byte č. 6 v bytovom dome Budulovská č. 44 a byte č. 4 v bytovom dome Budulovská
č. 42. Obidve žiadanky na opravu bol zaslané na mesto, oddelenie správy budov. Podľa vedomosti
Správy bytov, s.r.o. zamestnanci mesta boli na ohliadke a zistili, ž strecha je poškodená v oblasti
komína a to nezodpovedným správaním sa nájomníkov, ktorí si montujú na strechu rôzne
telekomunikačné zariadenia alebo ťahajú elektrické káble za účelom rozvodu elektriny do iných
bytov.
Bytové domy na ulici Budulovská sú v užívaní cca 20 rokov, žiadne väčšie investície do týchto
bytových domov neboli realizované. Na druhej strane treba povedať, že výška nájmu v týchto
bytových domoch zodpovedá bytom nízkeho štandardu, na jeden bytový dom je to cca 200 eur
mesačne. Ak zoberieme do úvahy, že cca 60 % nájomníkov pravidelne platí, je mesačná výška
nájmu cca 120 eur, ktoré sa vyinkasujú mesačne pre mesto z jedného bytového domu. Pri takejto
výške nájmu, mesto môže financovať investície väčšieho rozsahu len z rozpočtu mesta,
vyinkasované nájomné nestačí.
7) Požiadal o osadenie retardérov na ulici Vodnej a ulici Janka Kráľa.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Z úrovne mestského úradu sa realizuje zisťovanie úsekov a možností osadenia retardérov na vyššie
uvedených uliciach.
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37. zasadnutie

Zoltán Dobos:
1) Upozornil vedenie mesta na zapadnutý chodník, ktorý sa nachádza od Námestia Budovateľov
smerom na ulicu Nová. Hrozí nebezpečie, najmä v tme. Požiadal o riešenie.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
V riešení. Po kontrole na tvári miesta z úrovne úradu oslovená SPP distribúcia, konkrétne
koordinátor pán Jozef Lukáč, aby zjednali nápravu, keďže pokles chodníka a obrubníka je
pravdepodobne z dôvodu úpravy plynového potrubia alebo ich zariadenia.
2) Bol upozornený občanmi z Námestia Budovateľov 9 – 11 na odpadové kontajnery, ktoré sú
umiestnené na trávniku. Sťažovali sa najmä dôchodcova, tá ulica vedľa bloku je veľmi
frekventovaná. Samotné kontajnery je potrebné umiestniť na bezpečnejšie miesto alebo
vytvoriť na to vhodné miesto. Požiadal o riešenie.
Riešenie: Ing. Oliver Kovács, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva
Vybudovanie (spevnenie) kontajnerovísk v meste je plánované v najbližšom období, kedy bude
realizované aj kontajnerovisko pri bytovke Námestie Budovateľov 9-11. Riešenie vybudovania
nových kontajnerovísk bude v gescii investičného odboru.
V bode Rôzne poprosil o informovanie širokej verejnosti, čo sa opravuje v objekte bývalého
Vojenského opravárenského podniku a čo sa tam plánuje. Registroval včera večer prostredníctvom
sociálnych sietí reláciu s názvom „Na káve s primátorom“, kde o tom bola reč. Bolo by vhodné,
informovať verejnosť.
Prosí, najmä preto, že občania mesta majú obavu, že sa stanú živým terčom v Moldave nad
Bodvou. Pýtajú sa, prečo nechceme využívať objekt bývalého Vojenského opravárenského
podniku na iné účely. Mohla by tam byť iná prevádzka, napr. potravinárska výroba. V súčasnej
dobe firma KONŠTRUKTA opravuje vojenskú techniku, ale priestory by sa mohli využiť na
pokojnejšie veci. My chceme mier, nie vojnu. Toto sa hovorí v Moldave nad Bodvou.
Uvedené predniesol aj v maďarskom jazyku.
Informácia podaná primátorom mesta na rokovaní.

Ing. Vojtech Bodnár:
1) Uviedol, že primátor mesta už informoval na mestskej rade o situácii v riešení röntgenu
v Moldave nad Bodvou. Poprosil primátora mesta o podanie tejto informácie aj pre občanov
mesta.
Informácia podaná primátorom mesta na rokovaní.

Ing. István Zachariaš:
Upozornil na dva nedoriešené a neopravené úseky miestnych komunikácií a požiadal primátora
mesta o riešenie opravy týchto úsekov.
1) Napojenie ulice Jiskrovej na Hlavnú ulicu smerom od pošty k centru mesta smerom (na juh
k OC BILLA). Je tam vypadnutý asfalt – pomerne veľká diera, čo môže spôsobiť poškodenie
náprav aut.
Doložené foto.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
V riešení. Po kontrole na tvári miesta zaradený tento úsek cesty do opráv výtlkov 2022.
2) V rigole medzi ulicou Jiskrovou a námestím pred rímsko-katolíckym kostolom na viacerých
miestach chýbajú žulové kocky (aj inde na námestí). Mimo estetického nedostatku, môže to
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spôsobiť aj poškodenie náprav aut vychádzajúcich z námestia.
Doložené foto.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
V riešení. Po kontrole na tvári miesta bolo dohodnuté so Správou budov pani Nagyovou, že
zaradia opravu kamennej dlažby v žlabe, ktorý lemuje cestu a parkovisko, do harmonogramu prác
- cca 1 až 2 mesiace.

Ladislav Zupko:
1) Upozornil na žľab z Hlavnej ulice smerom k Základnej umeleckej škole, ktorý je potrebné
opraviť.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Rieši sa. Po kontrole na tvári miesta dohodnuté so Správou budov pani Nagyovou, že zaradia
opravu interpelovaného úseku do harmonogramu prác - cca 1 až 2 mesiace.
2) Ďalej sa dotazoval na lávku medzi ulicami Mlynská a Tehelná, aký bude ďalší postup.
Zodpovedané primátorom mesta na rokovaní.
Odpoveď na interpeláciu prednesenú na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva poslancom
p. Zoltánom Dobosom:
Iniciovanie označenia Terminálu integrovanej dopravy aj maďarskom jazyku u vlastníka.
Realizácia:
Z úrovne mesta bol dňa 28. 02. 2022 zaslaný list na Železnice SR s touto požiadavkou. Dňa 9. 05.
2022 ŽSR, Oblastná správa majetku Košice mestu oznámila zadanie požiadavky na výrobu
predmetných tabúľ označenia staníc podľa TNŽ 736390. Zároveň oznámila, že v súčasnej dobe sú
vyčerpané skladové zásoby plechu na výrobu tabúľ a nie je uzatvorený kontrakt na dodávku nových
zásob. Z uvedených dôvodov nevedia momentálne vyhovieť požiadavke mesta. Oblastná správa
majetku Košice pristúpi k realizácii požiadavky v najkratšom možnom čase po naskladnení
potrebného materiálu k výrobe tabúľ.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 berie na vedomie
Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 36. zasadnutí dňa 24. 03. 2022, odpovede na
interpelácie poslancov prednesené na 37. zasadnutí dňa 18 05. 2022 v bode Rôzne a odpoveď na
interpeláciu z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 3. 02. 2022.

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.
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