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Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 11.8.2021: odporúča zobrať na
vedomie v predloženom znení

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021
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
schvaľuje
rozpočtové opatrenia
a) zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 38 000 €
na vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu kúrenia a kotolne v MŠ Bystrická
v Pezinku z dôvodu havarijnej situácie
Kapitálové výdavky: KZ 111, FK 09.1.1.1, EK 716, 717 002, akcia 09 11 23, program 9.1.1.
b) zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 2 100 €
nákup novej klimatizácie do serverovni Mestskej polície Pezinok z dôvodu havarijného stavu
súčasnej klimatizácie
Kapitálové výdavky: KZ 111, FK 03.1.0., EK 713 003, akcia 01 18, program 5.1.2.

a) bez pripomienok
b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia kúrenia a kotolne v MŠ
Bystrická v Pezinku
Potreba realizácie tejto akcie vyplynula z havarijnej situácie kúrenia v MŠ.
V technickom pavilóne bolo spozorované vlhnutie steny vedľa chodby do kuchyne, ktorá sa
nachádza nad ústredným kúrením umiestneným v kanály. Následne bola pri revízií plynu
a kotolne zistená porucha rozvodu ústredného kúrenia. Pri natlakovaní systému vodou bol
zistený značný únik - denne cca 100 l vody. Z toho dôvodu bol celý systém vypustený
a odstavený. Oprava poškodených častí ústredného kúrenia už nie je možná, nakoľko sa jedná
o 50 rokov staré rozvody.
Je nevyhnutné navrhnúť nové rozvody ústredného kúrenia, ktoré budú ťahané po povrchu.
Súčasťou rekonštrukcie bude výmena starých radiátorov, vrátane uzáverov a kotlov, ktoré už
budú vymenené za kondenzačné.
Zvýšenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu kúrenia v MŠ
Bystrická vo výške 38 000 € navrhujeme financovať z finančných prostriedkov grantu na
projekt „Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne ZŠ Kupeckého“. * Táto investičná
akcia nebola v roku 2021 rozpočtovaná, nakoľko ide o haváriu. Ak by sme nemali k dispozícii
finančné prostriedky grantu, museli by sme použiť finančné prostriedky rezervného fondu,
nakoľko ide o haváriu.
Kapitálové výdavky: KZ 111, FK 09.1.1.1, EK 716, 717 002, akcia 09 11 23, program 9.1.1.

b) Nákup novej klimatizácie do serverovni Mestskej polície Pezinok
Potreba realizácie tejto akcie vyplynula z havarijného stavu súčasnej klimatizácie, ktorá bola
nainštalovaná v serverovni mestskej polície v roku 2008 v rámci rekonštrukcie priestorov.
Predmetná klimatizačná jednotka je už neopraviteľná, a preto je nevyhnutná jej výmena.
V serverovni mestskej polície sa nachádza kompletný systém zálohovania záznamov
z kamerového systému, ako aj nahrávania hovorov tiesňovej linky.
Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu klimatizácie vo výške 2 100 € navrhujeme tiež
financovať z finančných prostriedkov grantu na projekt „Zlepšenie technického vybavenia
odbornej učebne ZŠ Kupeckého“ .*
Kapitálové výdavky: KZ 111, FK 03.1.0., EK 713 003, akcia 01 18, program 5.1.2.

*Finančné prostriedky – grant na projekt „Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne
ZŠ Kupeckého“ boli pripísané na účet mesta v júli 2021 vo výške 55 860,76 € . Predchádzala
tomu kontrola projektu zo strany poskytovateľa – Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt
bol zrealizovaný ešte v roku 2020 a pôvodne bol rozpočtovaný zo zdrojov BSK (grant)
a spolufinancovanie zo zdrojov mesta. Keďže do 31.12.2020 neboli zo strany BSK poukázané
finančné prostriedky, musel byť celý projekt vrátane spolufinancovania realizovaný

z prostriedkov rezervného fondu mesta Pezinok s tým, že finančné prostriedky by mali byť
poukázané v roku 2021 (informácia projektového manažéra mesta).
Finančné prostriedky grantu sa môžu v roku 2021 použiť na výdavky mesta. Ak by sa tieto
finančné prostriedky v roku 2021 nepoužili, prešli by v roku 2022 do rezervného fondu. To
znamená, že v roku 2022 by sa tvorba rezervného fondu zvýšila o 55 860,76 €.
Keďže je obec povinná v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pre príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu
predkladáme návrh na rozpočtové opatrenie na realizáciu rekonštrukcie kúrenia a kotolne v MŠ
Bystrická, ako aj realizáciu inštalácie novej klimatizácie v serverovni MsP. Týmto opatrením
bude naplnené ustanovenie § 7 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Použité skratky:
FK- funkčná klasifikácia
EK – ekonomická klasifikácia
KZ – kód zdroja

