
Mestská rada v Pezinku 
Dňa: 16.06.2020          bod: 19. 
 

 

19.  Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 

(zvýšenie príspevku MPS, p. o. – COVID 19) 
 

 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

SPRACOVALa: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia  

 

 

UZNESENIE MsR č. 2-xx/2020 
 

Mestská rada v Pezinku 

 

 odporúča 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

 

schváliť 

 

rozpočtové opatrenie 

 

 

zvýšenie príspevku Mestskému podniku služieb, p.o. o sumu 18 250,00 € -  na úhradu 

výdavkov spojených s COVID 19 (RK 8.1.0., 641 001, program 10.2.1.)  
 

 

zníženie bežných výdavkov v sume 18 250,00 € - na položke 10.9.0-13.14. Sociálne 

zabezpečenie inde neklasifikované – COVID 19 (presun na príspevok MPS, p.o.) 
 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 

Riaditeľ Mestského podniku služieb, p.o. požiadal svojho zriaďovateľa Mesto Pezinok a úpravu 

príspevku na rok 2020 .  

Krízový štáb v súvislosti s epidémiou COVID-19 na svojom zasadnutí 7. 4. 2020 rozhodol, že 

dezinfekčné prostriedky, OOP, a ďalší spotrebný materiál pre potreby pripravovaného karanténneho 

miesta, Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby, Nocľahárne a Mestského úradu sa budú 

objednávať spoločne. Objednávateľom bude Mestský podnik služieb. Tým sa zjednoduší 

administratíva a zvýši efektívnosť využitia finančných zdrojov mesta. 

Následne majetkové oddelenie zosumarizovalo požiadavky a prebehlo verejné obstarávanie s využitím 

Elektronického kontraktačného systému. Dodávateľom sa stala firma Xepap, s.r.o. ktorá v zmysle 

Kúpnej zmluvy č. Z20207972 zo dňa 27. 4. 2020 dodala požadovaný materiál v celkovej hodnote 

21 900,00€ (vrátane DPH). 

Faktúra je splatná 14. 6. 2020, vzhľadom k tomu, že ide o neočakávaný výdaj, ktorý je spojený 

s COVID-19, a teda narúša cashflow, žiada o navýšenie príspevku v tejto sume.  

 

Nakoľko MPS, p. o. je platcom DPH, v návrhu uznesenia MsZ je suma bez DPH vo výške 

18 250,00 €. 

 

Schválený príspevok na rok 2020 v € 

MsZ 30.03.2020 460 000,00 

MsZ 18.05.2020 26 624,00 

MsZ 25.06.2020 (návrh na úpravu príspevku) 18 250,00 

Príspevok MPS, p. o. na rok 2020 po úpravách 504 874,00 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova 

V Pezinku dňa 10.06.2020 

 


