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23. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 
 

 

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

SPRACOVALI: Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 

   Ing. Gabriela Repová, referent projektového riadenia 

Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia 

Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia  

 

 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 

 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 písm. b), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schváliť 
 

rozpočtové opatrenie 

 

-zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 76 727 € - čerpanie prostriedkov  

rezervného fondu (EK 454, KZ 46) na projekt ,,Modernizácia vykurovacieho systému – 

rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom úrade v Pezinku“ 

 

- zníženie kapitálových príjmov o sumu 70 000 € - príjem dotácie z Enviromentálneho fondu 

(EK 320, KZ 45) na projekt ,, Modernizácia vykurovacieho systému – rekonštrukcia plynovej 

kotolne na Mestskom úrade v Pezinku“ 
 

-presun  kapitálových výdavkoch v sume 76 727 eur z položky projektová dokumentácia – 

projekty (FK 06.2.0. ,EK 716 , KZ 46 - RF, program 1.3)  

na projekt ,, Modernizácia vykurovacieho systému – rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom 

úrade v Pezinku“ (FK 01.1.1. 717 002, KZ 46, program 3.2.) – čerpanie prostriedkov rezervného 

fondu 

 

- zníženie kapitálových výdavkov o sumu 70 000 € - čerpanie dotácie z Enviromentálneho 

fondu (FK 01.1.1. 717 002, KZ 45, program 3.2.) projekt ,, Modernizácia vykurovacieho systému – 

rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom úrade v Pezinku“ 
 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 

 

Mesto Pezinok predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie  z Enviromentálneho fondu 2020, A. 

Oblasť: Ochrana ovzdušia, A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko 

emisných zdrojov pre projekt z názvom: „Modernizácia vykurovacieho systému – rekonštrukcia 

plynovej kotolne na Mestskom úrade v Pezinku“. 

 

Nakoľko ide o havarijný stav kotolne a dotácia z Enviromentálneho fondu zatiaľ nebola 

poskytnutá (v rozpočte suma 70 tis. €) je potrebné schváliť použitie finančných prostriedkov na 

projekt Modernizácia vykurovacieho systému – rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom 

úrade v Pezinku z rezervného fondu vo výške 76 727,08 €. V roku 2019 bola spracovaná projektová 

dokumentácia odborne spôsobilou osobou v hodnote 3 990 €. V rámci PD je na krycom liste rozpočtu 

suma 73 337,08 €. Uvedená celková suma v projektovej žiadosti 76 727,08 € obsahuje 

spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, ktoré súvisia s investíciou a neprepláca ich 

Environmentálny fond. 

 

V schválenom rozpočte na rok 2020 je táto investičná akcia s kódom zdroja 45, FK 01.1.1, EK 

717 002 akcia 01 02, podprogram 3.2. , t.j. z prostriedkov Enviromentálneho fondu, dôjde aj k zmene 

kódu zdroja na 46 (čerpanie prostriedkov rezervného fondu). 

 

Budova Mestského úradu v Pezinku bola postavená zhruba v 40-tych rokoch minulého 

storočia (1948). Tomu obdobiu zodpovedá aj technológia spaľovacieho procesu s výkonom 

vykurovacieho systému. Pre súčasné technické a technologické požiadavky už nepostačujúce aj vo 

vzťahu k úspore a prevádzke kotolne. Preto mesto hľadá možnosti ako zmeniť technológiu 

spaľovacieho procesu. Kotolňa je situovaná na 1.PP. Priestor suterénu, v ktorom sa nachádza kotolňa 

má konštrukčný železobetónový systém s výplňovým tehlovým múrom. Vstup do kotolne je z 

komunikačného priestoru chodby vnútri budovy, ktorá je zároveň únikovou cestou. Pre zhodnotenie 

projektu nebolo potrebné vykonať žiadne prieskumy len zameranie jestvujúcich vnútorných inštalácií. 

Za prítomnosti zamestnanca mesta a technika bola vykonaná obhliadka priamo na mieste. Dlhodobo 

mesto hľadá prostriedky na výmenu vykurovacieho zdroja, vzhľadom na energetickú efektívnosť a 

úsporu.  Mesto Pezinok získalo za prístup k obehovému hospodárstvu a zelenému verejnému 

obstarávaniu cenu v kategórii A súťaže ENVIROMESTO 2019. Čo je pre mesto silná motivácia 

pokračovať v realizácií adaptačných opatrení a ísť príkladom aj pre ostatné subjekty a občanov. 

Realizácia rekonštrukcie je naplánovaná cca do 5 týždňov.  Vyregulovanie a rekonštrukčné práce 

neobmedzujú chod úradu, samozrejme okrem prepoja. Kotolňa by mala ekvitermickú reguláciu čo 

znamená, že časový režim  kotolne sa dá nastaviť automaticky  na kúrenie počas pracovnej doby, 

víkend na nižšiu teplotu  - podľa potreby. Mesto má v pláne postupne riešiť všetky opatrenia pre 

zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu (ako aj ostatných mestských budov) a 

úsporu energie s dopadom na financie nevyhnutné pre udržiavanie kvalitnej prevádzky.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                   



 

 

 

 

 

 
  

     

 

 

 

Spracovala: Ing. Gabriela Repová 

V Pezinku dňa 04.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


