
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 21.3.2022          bod: 03. 
 

 

03. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia 
 

 

PREDKLADÁ:  Mgr. et  Mgr. Martin CHRAPČIAK, prednosta MsÚ v Pezinku 

                                    

SPRACOVALI: Ing. Igor Vavrovič, referent úverov zo ŠFRB a výstavby 

   JUDr. Jana Sivuľková, referent právnik Mestského úradu v Pezinku 

Ing. Andrea Pokorná, vedúca finančného oddelenia 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované na zasadnutí MsZ 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku bude prezentované na zasadnutí MsZ 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 
 

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 opatrenie 

 

A) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 

30 000,00 €  na spolufinancovanie investičnej akcie „Revitalizácia DI  Starý dvor – Rodinka“ 

z dôvodu navýšenia cien za materiál (agátové drevo) a stavebné práce. 

 

príjmové finančné operácie  KZ 46, EK 454 001, v sume 30 000,00 € 

kapitálové výdavky: PR. 12.2.2. KZ 46, FK 06.2.0, EK 717002 , v sume 30 000,00 € 

 

 

B) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 

1,00 € na úhradu majetku nadobudnutého na základe prevodu vlastníckeho práva od spoločnosti 

KROGEN, s.r.o. (stavebné objekty)ul. Alfonza Šilhára v Pezinku do vlastníctva mesta Pezinok, 

schválené MsZ č. 1-038/2022 dňa 14.3.2022  

 

príjmové finančné operácie  KZ 46, EK 454 001, v sume 1,00 € 

kapitálové výdavky: PR. 3.2. KZ 46, FK 06.2.0, EK 712 001, v sume 1,00 € 

 

 

 

a) bez pripomienok  

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa 

A) Detské ihrisko Rodinka Starý dvor je investičná akcia, ktorá je podporená z externých 

zdrojov poskytnutím dotácie z MPSVaR SR, pripísanej na účet mesta dňa 9.11.2021. 

 

Detské ihrisko Rodinka je navrhnuté zodpovednými projektantom Kliským a jeho tímom podľa 

zadania MPSVaR SR. Mesto Pezinok, na základe schválenej dotácie rozpočtovaných výdavkov 

zadefinovalo hracie prvky a mobiliár, ktorý bol vo výške dotácie. Dopadové plochy, terénne 

práce, búracie práce budú hradené z rozpočtu mesta ide o schválené spolufinancovanie aj 

Mestským zastupiteľstvom mesta. MPSVaR SR odsúhlasilo mestu Pezinok predĺženie termínu 

na realizáciu, ako aj ostatným žiadateľom. Mesto Pezinok okrem prípravy žiadosti o dotáciu s 

jej schválením vyriešilo aj ohlásenie stavebných prác pre modernizáciu a rekonštrukciu, ktorú 

riešil Stavebný úrad v Modre. Investičná akcia je pripravená už do štádia realizácie. Pred 

realizáciou je nevyhnutné spustiť verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa. Na trhu je 

obmedzený počet dodávateľov špecifickej zákazky. V záujme kvalitného prevedenia akcie, so 

zabezpečením certifikácie a kontroly Technickej inšpekcie, a.s BA je nevyhnutné  začať s 

realizáciou v krátkom čase. Realizácia ihriska by mohla začať za priaznivých podmienok v 

04/2022 s ukončením a spustením do bezpečnej prevádzky najneskôr 08/2022.  

 

• Detské ihrisko Rodinka je zazmluvnené poskytovateľ dotácie je MPSVaR SR suma pre 

hracie prvky bola 46 200,00 eur v roku 2021 mesto pristúpilo k podpísaniu zmluvy o 

poskytnutí dotácie.   

• Dotácia 46 200,00 eur – oprávnené výdavky detské hracie prvky ( ceny začiatok roka 2021) 

• Mesto Pezinok už posielalo prehlásenie, že má záujem realizovať uvedené ihrisko so 

žiadosťou o predĺženie termínu realizácie 

• Spolufinancovanie mesta – cca 33 800  eur na terénne práce a dopadové plochy 

• V rozpočte cca 80 000,00 – 46 200,00 = 33 800,00 eur 

• Počas prechodu do nového roka 2022 sa ceny navýšili ako vieme ceny materiálov a 

stavebných prác, v tomto prípade agátové drevo o 100% a stavebné práce a všetko čo súvisí 

s výstavbou 

• V roku 2022 na základe prieskumu trhu vzišla nová reálna predpokladaná hodnota zákazky, 

ktorá bude podkladom pre výber dodávateľa a realizáciu stavby 

• Detské hracie prvky v cene 86 000 – 88 000,00 eur v roku 2022 

• Dopadové plochy a teréne práce boli ohodnotené na sumu so šetrným režimom pre likvidáciu 

stavebného odpadu  na cca 22 000,00 eur, reálna PHZ 110 000,00 – 80 000,00 = 30 000,00 

eur 

 

Na základe preverených a zistených údajov je nevyhnutné k zabezpečeniu úspešnej realizácie 

postúpiť riziko, ktoré nebolo možne predvídať. Nárast cien na stavebnom trhu a vo všetkých 

odvetviach má svoj dopad aj na plánované investície mesta. Mesto Pezinok má záujem 

zvyšovať kvalitu života a pokračovať v nastavenej koncepcii postupnej modernizácie a 

revitalizácie detských ihrísk na území mesta.  

Spolufinancovanie mesta sa z objektívnych dôvodov zvýši, ide o nevyhnutnú investíciu. 

Cieľom mesta je najmä realizovať projekty, aj keď ich bude v roku menej, ale inak reálne 

nepodporíme rozvoj a prosperitu mesta.   

Podpora navýšenia spolufinancovania je objektívnym argumentom ako sa priblížiť k 

realizáciám, obnove, modernizácii, revitalizácií majetku mesta, k hodnotám, ktoré patria 

všetkým Pezinčanom, nielen technickej infraštruktúry, dopravy, školstva, sociálnej oblasti, 

športových a verejných plôch, verejného mestskému priestoru, kultúrnym pamiatkam a tiež 

zeleni či aj odpadovému hospodárstvu. Projekty, ktoré sú pripravené v stave pred realizáciou je  

potrebné dokončiť a zrealizovať.  Všetci by sme mali mať záujem byť súčasťou pozitívneho 



rozvoja mesta, jeho života, skvalitňovania prostredia, zlepšovania podmienok života, byť pri 

jeho budovaní, prosperite, jeho trvalo udržateľnému rozvoju.   

 

 

B) Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku návrh na schválenie rozpočtového 

opatrenia na financovanie nadobudnutia stavebných objektov do majetku mesta v rozsahu 

uvedenom v schvaľujúcej časti Uznesenia MsZ č. 1-038/2022 a to za kúpnu cenu 1 euro, ktorá 

sa vzťahuje aj na stavebné objekty a nehnuteľnosti, ktorých nadobudnutie bolo schválené 

uzneseniami Mestského zastupiteľstva Uznesením MsZ č. 1-132/2021 zo dňa 24.06.2021 v 

znení Uznesenia MsZ č. 1-184/2021 zo dňa 24.08.2021, teda vo výške, ako bola dohodnutá v 

nájomných zmluvách. 

 

 Použité skratky: 

FK- funkčná klasifikácia 

EK - ekonomická klasifikácia 

KZ - kód zdroja 

PR  - program 

 

 

  


