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Legislatívne východiská:

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto
materiálom:

Uznesenie č. 360/2016 zo dňa 16.12.2016

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:

Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu
o 80 445 Eur
Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácii
o 80 445 Eur

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

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný
oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na
rokovaní vystúpi

Dôvodová správa
Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
V zmysle v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov
z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2017 vo výške 80 445,00 Eur na finančné
krytie kapitálovej aktivity, a to na výstavbu nových pozemných komunikácií:
a) Severná rozšírenie – cesta ku ZŠ Severná, predpokladaná hodnota 9 111,90 Eur
b) Nová – nový chodník na ul. Nová (smer Jesenského), predpokladaná hodnota 46 154,93
Eur
c) Hunyadiho – nový prístupový chodník, predpokladaná hodnota zákazky 25 179,54 Eur

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2017 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017 Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu
 schvaľuje
vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku
2017 vo výške 80 445,00 na finančné vykrytie kapitálovej aktivity – výstavba nových pozemných
komunikácií na ul. Severná, ul. Nová a ul. Jána Hunyadiho 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.


schvaľuje

8. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.8 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 :
8 781 053 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
322 404 EUR
Kapitálové príjmy :
665 748 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 209 729 EUR
Príjmy celkom
9 656 530 EUR

Bežné výdavky :
8 208 326 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 3 609 320 EUR
Kapitálové výdavky :
1 236 497 EUR
z toho rozpočt. organizácie
6 000 EUR
Finančné výdavkové oper. 190 783 EUR
Výdavky celkom
9 635 606 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok
2017
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

