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1. Základná charakteristika Mesta Moldava nad Bodvou
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Mesto Moldava nad Bodvou sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska, prechádza
ním 21. poludník a 35, 48, rovnobežka. Územne patrí do Košického kraja, okresu Košiceokolie a nachádza sa na medzinárodnej ceste E 571 vedúcej z Košíc do Rožňavy.


Poloha vzdialenosti hraničných prechodov
Hosťovce (SK-HU )
15 km
Seňa ( SK-HU )
35 km
V. Komárnik ( SK-PL )
185 km
V. Nemecké (SK-UA )
119 km



Najbližšie medzinárodné letiská
Košice
27 km
Budapešť
250 km



Vzdialenosť od dialníc
Košice
Miskolc ( H )

28 km
90 km

Susedné mestá : Košice a Medzev
Susedné obce : Čečejovce, Mokrance, Drienovec, Debraď, Jasov
Celková rozloha obce : 214 ha
Nadmorská výška : 216m nm.
1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2008 bol 10 201, k 31. 12. 2009 to bolo 10 209 obyvateľov.
Mesto Moldava nad Bodvou od roku 2004 má počet obyvateľov nad 10 tisíc. Štatistický úrad
od r. 2004 vykazuje počet obyvateľov nižší ako 10 tisíc. Pre rok 2009 sa už podielové dane
poskytujú na počet obyvateľov 10 050 k 1. 1. 2008, pre rok 2010 na 10 201 obyvateľov.
Národnostná štruktúra : Žijú tu Slováci, Maďari a Rómovia. Najpočetnejšou národnosťou je
slovenská a maďarská.
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1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť za pracovisko Košice – okolie k 31.12.2008
31.12.2007

17,37 %
16,52 %

Nezamestnanosť za ÚPSVaR Košice k 31.12.2008
31.12.2007

9,83 %
9,55 %

Vývoj nezamestnanosti oproti roku 2007 sa za úrad Košice – okolie zvýšil o cca 1 % kým za
celý úrad práce Košice nezamestnanosť sa zvýšila len o 0,3 %.
1.4 Symboly obce
Boli prijaté 6. 6. 1985 pod č. MZ –uzn./1985
Heraldický register : M-8/1991
Erb obce :

V modrom štíte strieborná holubica so zlatým
zobákom, obkolesená dvoma prekríženými
zlatými klasmi.

Vlajka obce :
Vlajka Moldavy nad Bodvou pozostáva zo
siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej,
modrej, žltej, modrej, žltej, modrej a bielej.
Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená
zástrihom siahajúcim do tretiny dĺžky listu
vlajky.
Pečať obce :
Holub, ako odtlačok pečatidla z 19.
stor. s kruhopisom * SZABAD
SZEPSI VAROSA PECSÉTJE na
písomnostiach z 28. apríla 1870 je
v zbierke pečatí v Košiciach. Skôr je
na písomnostiach mesta z r. 1533,
ktoré sú uložené v Budapesti.

1.5 Logo obce

4

Výročná správa mesta Moldava nad Bodvou za rok 2009

Pôvodným historickým pečatným symbolom starobylej Moldavy nad Bodvou bola len
holubica, symbol sv. Ducha, ktorému bol zasvätený miestny gotický kostol zo 14. storočia.
Hoci najstarší známy dokument, ktorý dokladá používanie tohto symbolu, je z roku 1603 je
pravdepodobné, že v meste sa používal už aj sto rokov predtým. Cisár Ferdinand II. Písomne 2.
mája 1634 potvrdil „ dávnejšie používaný znak „.
Najznámejšiu predlohu erbu mesta Moldava nad Bodvou predstavuje nedatovaná nástenná
maľba v bývalom dome Abovsko-turnianskej župy v Košiciach ( dnes Východoslovenské
múzeum ). V strede modrého oválneho štítu je biela holubica obkolesená vencom z klasov
a kvetov. Túto podobu erbu si osvojilo aj mesto. Až po konzultáciách s heraldickou komisiou
v 80. rokoch sa veniec nahradil klasmi obvyklejšími v domácej heraldike. V takejto podobe
mesto používa svoj erb od 6. júna 1985.
Hlavnou erbovou figúrou je teda holubica, ktorá má odpradávna vo všetkých kultúrach
veľký symbolický význam.
Podľa biblie je holubica symbolom skončenia potopy, pretože v zobáčiku priniesla
Noémovi do archy olivovú ratolesť.
Pri krste Ježiša v rieke Jordán sa nad jeho hlavou vznáša holubica.
Svätý duch sa takmer vždy zobrazoval v podobe holubice, napr. pri zvestovaní Panny
Márie, pri zobrazení trojjedinosti a scén božskej inšpirácie.
Sedem darov svätého Ducha ( múdrosť, rozvoj, dobrá rada, sila, poznanie, zbožnosť
a bohabojnosť ) symbolizovalo sedem holubov.
1.6 História obce
Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1255. Úradný názov MOLDAVA NAD
BODVOU je z r. 1927.
Úrodné údolie rieky a križovatka obchodných ciest predurčuje obyvateľov k
poľnohospodárstvu a k žiadaným remeslám, ako výroba vozov, kováčstvo a pod .Významnú
polohu mesto využíva k svojmu rozvoju. Tak to bolo aj v 14. storočí, kedy pre vysoké mýto a
dane v Košiciach, obchodníci Košice obchádzali a cestu na sever do Poľska našli cez Moldavu.
Vtedy sa tu uskladňovalo víno z tokajskej oblasti v dodnes existujúcich, miestami až
trojpodlažných pivniciach.
V r. 1427 mala Moldava okolo 800 obyvateľov, ako slobodné kráľovské mesto malo
trhové právo, obecnú škola a rôzne remeselnícke cechy. Rozvoj mesta zabrzdili len pohromy
ako vojny, ničivé požiare, povodne a morová epidémia, ktoré značne zdecimovali
obyvateľstvo. V r. 1794 celé mesto opäť vyhorelo, zachovali sa len kamenné múry kostolov a
jedna drevená brána, na ktorú neskôr v latinčine vyryli nápis "Plameňom som horela a predsa

5

Výročná správa mesta Moldava nad Bodvou za rok 2009

som nezhorela". Táto brána sa nachádza v expozícii Východoslovenského múzea a verná kópia
bola osadená na pôvodnom mieste a odhalená v r.1996.
Blízkosť Košíc vždy ovplyvňovala históriu mesta. V r. 1868 sa začala železničná
doprava do Košíc a v r.1894 aj do Medzeva. Sčítanie ľudu v r. 1890 zaznamenáva 1756
obyvateľov väčšinou maďarskej národnosti, menej je Slovákov a najmenej nemeckej
národnosti. Prevláda rímsko-katolícka viera, v menšine sú reformovaní. V tých časoch už mala
Moldava význam okresného sídla, sídlil tu okresný súd. Okresným mestom bola Moldava nad
Bodvou do r. 1960. Strata statusu okresného sídla znamenala a znamená dodnes výrazné
spomalenie rozvoja infraštruktúry.
Dôležitejším medzníkom, aj keď nie vždy v prospech mesta bola výstavba
Východoslovenských železiarní v Košiciach, kedy sa aj v Moldave nad Bodvou spustila
hromadná bytová výstavba a prílev obyvateľov. V r. 1965 malo mesto 3 675 obyvateľov, v r.
1982 už 6 325, v roku 1991 - 8 796 a v súčasnosti je počet obyvateľov nad 10 tisíc. O niečo
prevláda obyvateľstvo maďarskej národnosti a rímsko-katolíckeho vierovyznania.
Do r. 1989 produkovalo na území mesta cca 12 väčších výrobných závodov a 2
poľnohospodárske podniky. Existovalo 6 materských škôl, detské jasle, 4 základné školy, 2
gymnázia, 1 odborná poľnohospodárska škola, 1 zdravotné stredisko, detská nemocnica so 40
lôžkami so spádovým územím 40 tis. obyvateľov.
Po nežnej revolúcii v r. 1989 nastal v mnohých oblastiach života mesta zlom. V
mnohých podnikoch sa výroba zredukovala alebo úplne zastavila. Začína sa rozmáhať
súkromné podnikanie, prevažne zamerané na obchodovanie s hotovými výrobkami.
Zatiaľ čo hospodárstvo zápasí s problémami, po revolúcii dochádza k priaznivým
zmenám v živote obyvateľov z hľadiska samosprávneho. Mesto ako samosprávny, samostatný
územný celok hospodári so svojimi príjmami a výdavkami na základe svojho rozpočtu. Vo
funkcií primátora je už 20 rok, to znamená piate volebné obdobie, Ing. István Zachariaš.
V meste nastal návrat k tradíciám. Na zachovanie tradície malomestského rázu sa začala
realizovať koncepcia Centrálnej mestskej zóny, vybudovalo sa námestie s fontánou, začali sa
upravovať priľahlé domy a priestranstvá, uličky a ulice, z rekonštruovalo sa verejné osvetlenie.
Pozornosť sa venovala zachovaniu kultúrnych pamiatok, ako napr. budova Mestského úradu,
Rímsko-katolícky kostol z 15.storočia, Reformovaný kostol z r. 1773. Sprístupnilo sa
národopisné múzeum s pôvodnou kováčskou vyhňou.
Blízkosť medzinárodného letiska v Košiciach, prístup železnicou a medzinárodná cesta
na trase ktorej sa Moldava nad Bodvou nachádza, možnosť ubytovať sa v meste ( Penzion
Bodva, Reštaurácia Ferdinand a Motel Orgován) cca 70 návštevníkom mesta, to všetko
prispieva k čoraz väčšej atraktivite Moldavy nad Bodvou a blízkeho okolia.
1.7 Pamiatky
Mesto je východiskovým bodom za prírodnými krásami okolia. Smerom na sever sa
nachádza obec Jasov s premonštrátskym kláštorom a sprístupnenou kvapľovou jaskyňou,
nasleduje Medzev so svojimi starodávnymi hámorskými tradíciami, pri pokračovaní v ceste
obec Štós, je známa svojimi klimatickými kúpeľami, Smolník je bývalým baníckym mestom.
Cesta pokračuje ďalej do Slovenského raja, na Spiš.
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Smerom na západ od Moldavy začína Slovenský kras s nezabudnuteľnou Zádielskou
tiesňavou, s unikátnym prírodným výtvorom - 110 m vysokou -"Cukrovou homoľou",
turnianským hradným vrchom so zrúcaninami stredovekého hradu. Pri Turni nad Bodvou v
obci Hosťovce je hraničný prechod do Maďarska, so širokou možnosťou agroturizmu v
Cserehátskej a Tokajskej oblasti.
Uznanou kultúrnou pamiatkou je :





Rímskokatolícky kostol z 13. storočia. Podobu trojľoďového kostola dostal
koncom 15. storočia za kráľa Mateja. Pri požiari r. 1974 bol značne poškodený
a obnovený v baroko-klasicistickom štýle. Najstaršou a najvzácnejšou časťou
chrámu sú pôvodné gotické klenby svätyne, neogotický hlavný oltár z konca 19.
storočia. V tomto kostole je v r. 2005 pri príležitosti obnovenia interiéru rímskokatolíckeho kostola umiestnená stropná maľba ako ukážka spolupráce partnerských
miest Karcag MR, Tišnov ČR, Brzozow PR a Moldava nad Bodvou SR.
Kováčska vyhňa majstra G. Zsolnera, pochádza z 19. storočia. Zachovala sa
v pôvodnom stave.
Mestský úrad je postavený v roku 1913. Ide o jednoposchodovú stavbu so
štvorcovým pôdorysom. Je charakteristická recesným slohom.

Mesto Moldava nad Bodvou na začiatku 5. volebného obdobia v zmysle § 14 zákona
č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov vedie evidenciu
pamätihodností mesta :









Kostol reformovanej cirkvi - Kostol reformovanej cirkvi sa nachádza na námestí
v historickom centre. Pochádza z roku 1773 a je postavený v klasicistickom štýle. Veža
bola dostavaná v roku 1789, má dva zvony. Kostol bol rekonštruovaný v rokoch
1876,1922,1951 a opäť v rokoch 1997-1999. Zaujímavosťou je prekrásne vyrezávaná
kazateľnica.
Bývalá synagóga židovskej obce – Synagóga v Moldave nad Bodvou sa nachádza v
centrálnej časti mesta v blízkosti riečky Bodva a rovnomenného penzionu. Stojí na
okraji zachovanej časti pôvodnej zástavby rodinných domov, ktoré boli v 2. pol. 20.
storočia čiastočne asanované, kvôli plánovanej výstavbe kultúrneho domu a hotela
Bodva, z ktorých bol nakoniec postavený iba hotel. Samotná synagóga, ktorej
existencia v dôsledku holocaustu 2. svetovej vojny stratila svoj pôvodný zmysel a
funkčnosť, sa v rokoch totality doplnila o dvojpodlažnú prístavbu a bola využívaná ako
pioniersky dom, neskôr ako centrum voľného času. V rámci reštitúcií bola vrátená
židovskej náboženskej obci a neskôr sa dostala do majetku mesta kúpou. Toho času. je
už niekoľko rokov nevyužívaná.
Zachovalý rodinný dom z 18 st. (Bányászov dom) na Vodnej ul. č.15 – zachovalý
rodinný dom z 18.st. reprezentujúci dobovú architektúru.
Rímskokatolícky farský úrad na hlavnej ul. č. 108 – dvojpodlažná budova
rímskokatolíckeho farského úradu v Moldave nad Bodvou bola postavená na konci 18
st. v klasicistickom štýle. Nachádza sa na Hlavnej ul. č.108, v severnej časti mesta. Na
čelnej strane má medzi oknami výklenok so soškou sv. Jána Nepomuckého, patróna
všetkých farností. Fara bola rekonštruovaná v r.2000.
Vínna pivnica - Moldava nad Bodvou sa rozprestierala na križovatke stredovekých
obchodných ciest kde sa stretávali obchodníci zo severu a juhu. V meste sa vybudovali
dvoj a trojpodlažné pivnice s cieľom uskladniť víno a poľnohospodárske plodiny.
Svedčia o tom mnohé pivnice nachádzajúce sa pod historickým centrom mesta.
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Z peňažných prostriedkov Phare - CBC a zo zdrojov mesta sa zrealizovalo múzeum vín
vo viacpodlažnej pivnici , ktorá sa nachádza pod Mestským kultúrnym strediskom.
Krypta OTTOHÁL – krypta z prelomu 19. a 20. storočia na moldavskom cintoríne.
Krypta SOLTÉSZ – krypta z konca 19. storočia vybudovaná v klasicistickom štýle na
moldavskom cintoríne.
Krypta CSIPSZER – krypta zo začiatku 20. storočia na moldavskom cintoríne.
Krypta PERSENSZKY – krypta z konca 19. storočia vybudovaná v neorománskom
štýle.

1.8 Významné osobnosti obce
.

Mesto preslávil :






V oblasti vín rodák Szepsi Laczkó Máté, ako objaviteľ tokajského samotoku - "aszú".
Okolo roku 1631 moldavský rodák Máté Laczkó Szepsi pripravil pre kňažnú Zuzanu
Lórántffyovú prvý tokajský samotok. Už spomenutý Szepsi Laczkó Máté /1576-1633/,
okrem objavenia tokajského samotoku - aszú, bol literárne činný ako historik a básnik.
Szepsi Csombor Márton /1595-1622/ je autorom prvého po maďarsky písaného
cestopisu Europica varietas, v ktorom opisuje svoju cestu po Európe v rokoch 16161619. Neskôr pod názvom Dvorná schóla vydal prvé maďarsky písané mravoučné pedagogické dielo. Stal sa členom štrasburskej akadémie. Zomrel mladý, ako obeť
morovej epidémie.
Szepsi Korotz Gyorgy žil v 16. storočí, bol učiteľom, kazateľom, kancelárom kniežaťa
Štefana Bocskaya.

1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:




Gymnázium Štefana Moyzesa na ul. Školskej a Stredná poľnohospodárska škola na ul.
Hlavnej
I. Základná škola na ul. ČSA a II. Základná škola na ul. Severnej, ako aj Základná
škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Szepsi Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Gymnázium na ul. ČSA / v počte 3 ZŠ /
Materská škola v počte 5 / ul. Krátka, Severná, Hviezdoslavova, časť Budulov
a Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Na mimoškolské aktivity je zriadená:



Základná umelecká škola na ul. Hlavnej
Centrum voľného času na ul. Školskej

1.10 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:
 Súkromní lekári, korí prenajímajú priestory bývalej Polikliniky na ul. ČSA od Správy
nebytových priestorov s.r.o.( so 100 % účasťou VUC Košice )
 Nezisková organizácia - Zachráňujeme životy, n.o. ( zriadená mestom a obcami
ZMOUB ), ktorá poskytuje pohotovostnú zdravotnú službu počas pracovného voľna.
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1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste zabezpečuje :
 Domov dôchodcov S. Alžbety na ul. Hlavnej 87
 Opatrovateľská služba, ktorá sa realizuje cez Mestský úrad v Moldave nad Bodvou
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : vytvorenie denného stacionára pre starých občanov, ktorí potrebujú
celodennú starostlivosť.
1.12 Kultúra




Spoločenský a kultúrny život v meste realizuje :
Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia mesta
Kováčska vyhňa - národopisné múzeum v správe MsKS
Regfilm s.r.o., súkromná spoločnosť zabezpečujúca vysielanie mestskej televízie.

1.13 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste :
 Penzión Bodva, s.r.o., ktorý poskytuje aj ubytovacie služby cca pre 40 osôb
 Reštaurácia Ferdinand, ktorá poskytuje aj ubytovacie služby cca pre 10 osôb
 Motel Orgován, ktorý poskytuje aj ubytovanie
Priemysel v meste reprezentuje :
 Vojenský opravárensky podnik
 Gubek, automatický mlyn
Poľnohospodárska výroba v meste realizuje :
 Agromold, a.s.
Na území mesta je registrovaných cca 300 drobných podnikateľov. Výrazne chýbajú
na území mesta stredné firmy / živnostiníci/, výrobné firmy a firmy poskytujúce služby.

1.14 Organizačná štruktúra obce


Primátor mesta :

Ing. István Zachariaš



Zástupca primátora :

ng. László Iván



Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Henrieta Juhászová



Mestský úrad riadi prednostka úradu : Ing. Eva Paulinská
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Mestské zastupiteľstvo pracuje v zložení :













Bartók Csaba
Bartók Peter
Csala Ján, Ing.
Eleková Erika
Gacek Ladislav
Grulyo Július
Halász Peter, PhDr. Mgr.
Iván Ladislav Ing.
Király Anton, Ing.
Kiš-Pálová Oľga
Kovács Oliver, Ing.
Imrich Zborai

Komisie, ktoré sú vytvorené pri MZ :











finančná
stavebná, životného prostredia a dopravy
bytová
školstva
kultúry a športu
sociálnych vecí a zdravotníctva
obchodu a služieb
pre rómsku problematiku
cestovného ruchu
na ochranu verejného záujmu

Počet členov v jednotlivých komisiách v rátane predsedu sa určuje na 7, okrem komisie na
ochranu verejného záujmu.
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2. Rozpočet mesta na rok 2009 a jeho plnenie
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom
rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.
Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:



k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta,
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN mesta, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta :




podiely na daniach v správe štátu,
dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným mestom, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy :
 k rozpočtom iných obcí,
 k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným
predpisom.
Rozpočet mesta na rok 2009 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet mesta na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Posledná úprava rozpočtu však
už počíta s prebytkovým rozpočtom.
Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20.11.2008 uznesením č.
19/MZ/2008 bod B 4
Bol zmenený tri krát :
1. zmena schválená dňa 24. 6. 2009 uznesením č. 24/MZ/2009 bod B15
2. zmena schválená dňa 13. 10. 2009 uznesením č. 28/MZ/2009 bod B9
3. zmena schválená dňa 15. 12. 2009 uznesením č. 31/MZ/2009 bod B5
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Upravený rozpočet obce v rátane RO s právnou subjektivitou k 31.12.2009 v EUR :

Príjmy celkom v rátane RO
Výdavky celkom v rátane RO
Hospodárenie obce - prebytok

6 999 658,67 €
6 908 507,19 €
91 151,48 €

Bežné príjmy v rátane RO
Bežné výdavky v rátane RO
Prebytok bežného rozpočtu

6 429 158,11 €
5 818 215,76 €
610 942,35 €

Kapitálové príjmy v rátane RO
Kapitálové výdavky v rátane RO
Schodok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

z toho :

166 586,94 €
606 921,21 €
-440 334.27 €
403 913,62 €
483 370,22 €
- 79 456,60 €

2.1 Plnenie príjmov mesta za rok 2009
2.1.1 Bežné príjmy mesta v porovnaní na rozpočet
2009

Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet ( 3 )
Skutočnosť k 31.12.2009
% plnenia k upravenému rozpočtu

v EUR
6 211 046
6 292 140
6 204 517
98,61

Plnenie rozpočtu bežných príjmov podľa jednotlivých druhov príjmov

Kategória

Text
Príjmy celkom

100
200
310

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery

rozpočet 2009
v EUR
6 292 140
2 932 892
936 705
2 422 543

skutočnosť 2009
v EUR
6 204 517
2 803 204
786 690
2 614 623

%
0,99
0,96
0,84
1,08
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2.1.2 Kapitálové príjmy mesta v porovnaní na rozpočet
2009

Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet ( 3. )
Skutočnosť k 31.12.2009
% plnenia k upravenému rozpočtu

v EUR
234 050
164 127
166 587
1,01

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta podľa druhov príjmov

Kategória

Text
Príjmy celkom
Kapitálové príjmy
Kapitálové granty a transfery

230
320

Upravený
rozpočet 2009

Skutočnosť
skutočnosť 2009

v EUR

v EUR

%

164 127

166 587

1,01

145 289

147 749

1,02

18 838

18 838

1,00

2.1.3 Príjmové finančné operácie mesta v porovnaní s rozpočtom
2009

Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet ( 3. )
Skutočnosť k 31.12.2009
% plnenia k upravenému rozpočtu

v EUR
0
403 913
403 914
1,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta podľa druhov

Kategória

400
500

Text
Príjmy celkom
Príjmy z transakcií s FA a FP
Prijaté úvery, pôžičky a NFV

rozpočet 2009
EUR
403 913
403 913
0

skutočnosť 2009
%
v EUR
1,00
403 914
403 914
1,00
0
0,00
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Rozpočtové organizácie :



školy a školské zariadenia dosiahli príjmy vo výške
domovy dôchodcov dosiahli príjmy vo výške

135 213 €
89 428 €

2.2 Plnenie výdavkov mesta za rok 2009
2.2.1 Bežné výdavky mesta v porovnaní na rozpočet
2009

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet ( 3. )
Skutočnosť k 31.12.2009
% plnenia k upravenému rozpočtu

v EUR
3 159 996
3 148 632
3 077 852
0,98

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta podľa kategórií a oddielu

Oddiel

01 - obec

Kategória

600
610
620
630
640

01.3 - matrika

600
610
620
630

01.7 - dlh

600
650

03.1 - polícia

600
610
620
630
640

prenos

Text

Výdavky za obec celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za matriku celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky na úroky celkom
Splácanie úrokov a popl. z úverov
Výdavky za MsP celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Upravený
rozpočet
2009
v EUR

Skutočnosť
skutočnosť
2009
v EUR

%

878 838

847 228

0,96

358 494
124 311
385 715
10 318

341 326
110 471
385 113
10 318

0,95
0,89
1,00
1,00

23 592

21 606

0,92

11 618
3 983
7 991

11 255
3 939
6 412

0,97
0,99
0,80

60 076

59 658

0,99

60 076

59 658

0,99

282 414

263 865

0,93

167 269
55 766
58 923
456
1 244 920

152 090
53 106
58 135
534
1 192 357

0,91
0,95
0,99
1,17
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v EUR
prenos
03.2 -požiarnici

600
630

04.1 - aktivač. Č.

600
610
620
630
640

04.2. - lesy

600
610
630

04.5. - cesty

600
630
640

05.1. - odpady

600
630
640

06.2. - projekty

600
630

06.3. - voda,kanál

600
630

06.4. - osvetlenie

600
630

06.6. - byty

600
630

08.1. - šport

600
630
640
640

08.2. - kultúra

600
640
640

08.3. - televízia

600
630

08.4. - cirkvám

600
640

prenos

Výdavky za DPZ celkom
Tovary a služby
Výdavky za aktiv. Činn.celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za lesy celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Tovary a služby
Výdavky za cesty celkom
Tovary a služby
Bežné transfery - MsBH
Výdavky za ŽP celkom
Tovary a služby
Bežné transfery - MsBH
Výdavky za rozvoj celkom
Tovary a služby
Výdav. za vodu a kanál celkom
Tovary a služby
Výdavky za VO celkom
Tovary a služby
Výdavky za byty a NP celkom
Tovary a služby
Výdavky na šport celkom
Tovary a služby
Bežné transfery - MsBH
Bežné transfery - jednotlivcom
Výdavky na kultúru celkom
Bežné transfery - MsKS
Bežné transfery - jednotlivcom
Výdavky za MSTv celkom
Tovary a služby
Výdavky za cirkev celkom
Bežné transfery - jednotlivcom

v EUR

1 244 920

1 192 357

1 710

1 803

1,05

1 710

1 803

1,05

111 601

70 606

0,63

20 500
7 100
82 529
1 472

19 780
6 891
42 463
1 472

0,96
0,97
0,51
1,00

1 125

1 125

1,00

0
1 125

0
1 125

0,00
1,00

42 929

48 455

1,13

31 936

31 713

0,99

10 993

16 742

1,52

332 183

321 537

0,97

202 727
129 456

193 774
127 763

0,96
0,99

26 172

24 912

0,95

26 172

24 912

0,95

9 300

17 402

1,87

9 300

17 402

1,87

106 813

105 798

0,99

106 813

105 798

0,99

200 754

230 611

1,15

200 754

230 611

1,15

34 861

32 246

0,92

6 700
22 141
6 020

6 626
19 600
6 020

0,99
0,89
1,00

164 253

166 367

1,01

153 357
10 896

156 016
10 351

1,02
0,95

65 060

65 060

1,00

65 060

65 060

1,00

6 639

6 640

1,00

6 639
2 348 320

6 640
2 284 919

1,00
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Oddiel

Kategória

Text

rozpočet skutočnosť
2009
2009
v EUR
v EUR
2 284 919
2 348 320

prenos

09.1 - škôlkám

09.1-ŠJ pri MŠ

600

10.2 -opatrov.

610
600

Výdavky za MŠ celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za MŠ celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Výdavky za opatr., strav. celkom

610
620
630
640
600
640
600
610
620
630

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery - MsBH
Výdavky za opatr., strav. celkom
Bežné transfery
Výdavky za opatr., strav. celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

600
610
620
630
640

10.7 -osob príj.
10.9 -komunit..

SPOLU

600

Bežné výdavky

442 722

442 396

1,00

244 407
102 968
94 915
432
46 704

242 565
102 817
96 533
481
49 267

0,99
1,00
1,02
1,11
1,05

46 704

49 267

1,05

39 534

38 472

0,97

23 057
7 450
8 927
100

21 419
6 934
10 005
114

0,93
0,93
1,12
1,14

252 291

244 678

0,97

252 291

244 678

0,97

19 061

18 120

0,95

13 098
4 573
1 390

12 463
4 353
1 304

0,95
0,95
0,94

3 148 632

3 077 852

97,75

2.2.2 Kapitálové výdavky za mesto v porovnaní s rozpočtom
2009

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet ( 3. )
Skutočnosť k 31.12.2009
% plnenia k upravenému rozpočtu

%

v EUR
581 292
621 162
600 158
0,97

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií
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Oddiel

01 - obec

Kategória

700

Výdavky za obec celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za MsP celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za projekty EUcelkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za obec celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za hotely celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za odpady celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za rozvoj obcecelkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za VO celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za byty a NPcelkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za šport celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za šport celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za škôlky celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za ZŠ celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery
Výdavky za Soc. Služby celkom

710
720

Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery

700
710
720

03.1 - políciu

700
710
720

04.1 projekt EU

700
710
720

04.5 - cesty

700
710
720

04.7 -hotely

700
710
720

05.1 -odpady

700
710
720

06.2 -rozvoj

700
710
720

06.4 -osvetlenie

700
710
720

06.6 -byty

700
710
720

08.1. -šport

700
710
720

08.2 - kultúra

700
710
720

09.1.1 -škôlky

700
710
720

09.1.2.1. -školy

700
710
720

10.7. -soc. služby

SPOLU

Text

Kapitálové výdavky

rozpočet
2009
v EUR

skutočnosť

%

2009

v EUR

12 444

12 019

96,58

6 100

6 055

99,26

0

0

0,00

28 000

27 899

99,64

0

0

0

0

179 977

156 399

1 117

86,90

1 117 100,00

93 239

93 073

99,82

0

0

0,00

6 465
1 096

6 465
1 096

1,00

14 375

14 372

99,98

259 511

259 511 100,00

18 838

22 152 117,59
0

621 162

600 158 96,62
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2.2.3 Výdavkové finančné operácie mesta v porovnaní s rozpočtom
2009

Výdavky celkom

v EUR

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet (3. )
Skutočnosť k 31.12.2009
% plnenia k upravenému rozpočtu

335 092
520 066
483 370
0,93

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta podľa kategórii a oddielov

Oddiel

01 - obec

Kategória

810
820

Výdavky za obec celkom
Úvery, pôžičky, NFV ....
Splácanie istín ( TEHO )
Výdavky za cesty celkom
Úvery, pôžičky, NFV ....
Splácanie istín ( cesta a chodníky )
Výdavky za rozvoj obec celkom
Úvery, pôžičky, NFV .... Leasing
Splácanie istín ( Hotel a Inkubátor )

800

Výdavky za VO celkom

810
820
810
820

Úvery, pôžičky, NFV ....
Splácanie istín
Výdavky za byty a NP celkom
Úvery, pôžičky, NFV ....
Splácanie istín za byty )

800

Finančné operácie

800
810
820

04.5 - cesty

800
810
820

06.2 - rozvoj

06.4 - osvetlenie

06.6 - byty

SPOLU

Text

800

800

rozpočet

skutočnosť

2009
v EUR

2009

%

v EUR

183 473
122 286

141 681
122 286

1,00

62 936

62 936

1,00

7 238

13 158 181,8

105 993

105 158

0,99

38 140

38 151

1,00

520 066

483 370 92,9
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2.3 Rozpočet mesta na roky 2010 - 2012

2.3.1 Príjmy celkom bez vlastných príjmov RO v EUR

Skutočnosť

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operáce

Rozpočet

2009

2010

2011

2012

6 775 018

6 262 735

5 907 845

6 017 030

6 204 517
166 587
403 914

6 075 735
187 000
0

5 907 845

6 017 030

2.3.2 Výdavky celkom za mesto bez RO v EUR

Skutočnosť
2009
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
2010

2011

2012

4 161 380

3 718 235

3 363 345

3 472 530

3 077 852

3 036 817

3 079 753

3 115 504

600 158
483 370

354 164
327 254

70 771
212 821

152 416
204 610
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2009
Prebytok rozpočtu obce za rok 2009 je vo výške 91 151,48 €

Použitie prostriedkov hospodárenia za rok 2009
Hospodárenie mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších, predpisov za rok 2009 skončilo prebytkom vo výške
91 151,48 €.
Prebytok z bežných a kapitálových príjmov je
Finančné operácie za rok 2009 skončili so schodkom vo výške
.

170 608,08

€

79 456,60 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vo výške
91 151,48 € sa vylučujú :
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky ( dopravné ) poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 1 941,44 €
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky ( prídavky na deti ) vo
výške 21,25 €
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky ( voľby VUC ) vo výške
202,24 €
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky ( projekt premena
tradičnej školy na modernú – ZŠ Severná ) vo výške 2 725,92 €
prebytok hospodárenia po vylúčení je vo výške 86 260,63 €
 Rozpočtové prostriedky boli použité na účel na ktoré boli v rozpočte mesta schválené
podľa ustanovenia § 13 odsek 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Prebytok rozpočtu vo výške 86 260,63 € je zdrojom tvorby rezervného fondu vo
výške 100 % t.j. 86 260,63 €.

20

