Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou na svojom 36. 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. Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2022
Správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022
6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkov a kriminality za rok 2021
7. Ústna informácia o humanitárnej pomoci mesta Moldava nad Bodvou
8. Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Moldava na Bodvou
9. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad Bodvou
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení školských obvodov
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou a o určení
spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
11. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
12. Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách
v Moldave nad Bodvou
13. Návrh na schválenie prevodu majetku formou darovania z vlastníctva spoločnosti KISS
stavebné práce s.r.o. do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou
14. Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti rozšírenia kapacít
komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy pre projekt s názvom:
„Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť v Moldave nad Bodvou“
15. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022
16. Návrh na určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v roku 2022 v meste Moldava nad Bodvou
17. Rôzne
18. Podnety občanov
19. Záver

Uznesenie č. 532/2022
Bod č. 1 Otvorenie, procedurálne záležitosti, schválenie programu

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

Mgr. Norbert Krušinský a Tamás Elek

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

Ing. Henrieta Tóthová

c) schvaľuje predložený program zasadnutia s doplnením Správy o výsledku kontroly
č. HK/4/2021 v bode č. 5
d) volí
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Roland Cingeľ a Ing. Július Grulyo.

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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 533/2022
Bod č. 2 Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 34. zasadnutí dňa 3. 02. 2022
a odpoveď na interpeláciu prednesenú na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou poslancom p. Dobosom

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 34. zasadnutí dňa 3. 02. 2022 a odpoveď na
interpeláciu prednesenú na 33. zasadnutí mestského zastupiteľstva.

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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 534/2022
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 34. a z predchádzajúcich zasadnutí
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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 535/2022
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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 536/2022
Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2021
Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2022
Správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
1) Správu o výsledku kontroly č. HK/4/2021
2) Správu o výsledku kontroly č. HK/2/2022
3) Správu o kontrolnej činnosti HK 1/2022.

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.

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

podpísal: dňa 25. 03. 2022

Uznesenie č. 537/2022
Bod č. 6 Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku
verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 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 rok 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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 538/2022
Bod č. 7 Ústna informácia o humanitárnej pomoci mesta Moldava nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 berie na vedomie
Ústnu informáciu o humanitárnej pomoci mesta Moldava nad Bodvou.

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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 539/2022
Bod č. 8 Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Moldava na Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
na dobu od 1. 08. 2022 do 31. 08. 2023.

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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 540/2022
Bod č. 9 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení
zriadených Mestom Moldava nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom
Moldava nad Bodvou.

Návrh na uznesenie 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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 541/2022
Bod č. 10 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení školských
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad
Bodvou a o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Moldava na Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení školských obvodov
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou a o určení spádových
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou.

Návrh na uznesenie 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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 542/2022
Bod č. 11 Všeobecne záväzné nariadenie VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

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

Návrh na uznesenie 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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 543/2022
Bod č. 12 Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou
č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
Dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych
službách v Moldave nad Bodvou.

Návrh na uznesenie 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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 544/2022
Bod č. 13 Návrh na schválenie prevodu majetku formou darovania z vlastníctva
spoločnosti KISS stavebné práce s.r.o. do vlastníctva mesta
Moldava nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
v súlade s §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí prevod majetku formou
darovania z vlastníctva obchodnej spoločnosti KISS stavebné práce s.r.o. so sídlom Hlavná 332/25,
045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 48 443 541 do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou a to
konkrétne darovanie vonkajšieho osvetlenia stavby: Zmiešaná zástavba „KISS“, ktorá sa
zrealizovala na novom Sídlisku pri Kalvínskej ulici v meste Moldava nad Bodvou v hodnote
majetku 11 574,48 € bez DPH (slovom: jedenásťtisícpäťstosedemdesiatštyri eur aj štyridsaťosem
centov bez DPH) resp. 13 889,38 € s DPH (slovom: trinásťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur aj
tridsaťosem centov s DPH).

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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 545/2022
Bod č. 14 Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti
rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy
pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná
starostlivosť v Moldave nad Bodvou“

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
vypracovanie projektových zámerov v oblasti rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
v rámci Plánu obnovy pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť
v Moldave nad Bodvou“ v oblasti:
- ambulantné služby - denný stacionár - budova bývalej mestskej polície,
- sociálno-zdravotné pobytové služby – nové zariadenie na parcele č. 1097/2
za Inkubátorovým domom.

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 25. 03. 2022

Uznesenie č. 546/2022
Bod č. 15 Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 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
151 728 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:
- Finančné vykrytie odstránenia vzniknutých škôd na proj. „Prestupné bývanie“... 70 000,00 €
- regenerácia vnútroblokového priestoru na ul. Bartalosova, Krátka ....................... 13 728,00 €
- rozšírenie kamerového systému ............................................................................. 20 000,00 €
- rekonštrukcia 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21 ............................... 40 000,00 €
- obstaranie prívesu za traktor .................................................................................... 8 000,00 €
 schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mesta 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:
11 964 886 EUR
Bežné výdavky:
11 911 260 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
485 507 EUR
z toho rozpočt. organ.:
5 470 703 EUR
Kapitálové príjmy:
2 177 717 EUR
Kapitálové výdavky:
4 593 825 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
z toho rozpočt. organ.:
60 454 EUR
Finančné príjmové operácie: 2 848 825 EUR
Finančné výdavkové oper.
486 343 EUR
Príjmy celkom
16 991 428 EUR Výdavky celkom
16 991 428 EUR
 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok
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.

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

podpísal: dňa 25. 03. 2022

Uznesenie č. 547/2022
Bod č. 16 Návrh na určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v meste Moldava nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
prerušenie rokovania o tomto bode.

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 25. 03. 2022

