Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja
Materiál na rokovanie
32. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 28.06.2018

Návrh
na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín

Predkladá:

Gabriel Bárdos, primátor

Spravodajca:

Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta

Vypracoval:

Kolektív pracovníkov MsÚ

Prerokovali:

Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 20.06.2018

Dôvodová správa:
Elekroinštalácia v budove Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne je pôvodná z doby
výstavby pred vyše 50-timi rokmi a primerane tomu aj opotrebovaná a nespoľahlivá.
Vzhľadom na súčasné nároky nestačí na prenos požadovaného výkonu, čo sa prejavuje aj
častými výpadkami ističov najmä v hlavných rozvodoch, pri preťažení hliníkových vodičov
hrozí porušenie skrehnutej a zvetranej izolácie. Súčasné technické normy tiež vyžadujú vyššiu
úroveň ochrany z hľadiska zásahu elektrickým prúdom (ochrana zásuviek prístupných
laikom). Prístrojová náplň rozvádzačov nie je už spoľahlivá a nie je bez zvláštnych
montážnych prispôsobení nahraditeľná v prípade poruchy – použitý sortiment je už dávno
mimo výroby, rovnako ako aj káblové rozvody.
Podľa § 10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.
v platnom znení a v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Šamorín
môže mesto na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta,
ktoré nie je rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu použiť prostriedky rezervného
fondu. Použitie týchto prostriedkov je viazané na súhlas mestského zastupiteľstva.
Na odstránenie havarijného stavu mesto získalo grant z Dotačného systému Ministerstva
financií SR vo výške 13.500,00 €. Víťazná cenová ponuka verejného obstarávania na
odstránenie havarijného stavu ((Elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd, hlavné rozvody NN)
je vo výške 81.449,88 €.
Návrh na čerpanie rezervného fondu:
Stav rezervného fondu k 28.06.2018
Použitie prostriedkov rezervného fondu
Zostatok rezervného fondu po úprave

181.663,81 €
67.950,00 €
113.713,81 €

Mat eriá l na ro ko va n ie

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 po prerokovaní
predloženého nárvhu
A/ Schvaľuje
1) Použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín v roku 2018 v celkovej
výške do 67.950,00 € na odstránenie havarijného stavu elekroinštalácie
(Elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd, hlavné rozvody NN) v budove Základnej
školy Mateja Bela v Šamoríne.
2) Zmenu schváleného rozpočtu na rok 2018 nasledovne:
- Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti finančných operácií o 67.950,00 €,
- Zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v programe 4
Školstvo, položka 635006.111 modernizácia elektro ZŠ Mateja Bela na sumu
81.450,00 €.
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