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Materiál na rokovanie 

6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 27.06.2019 

  

Návrh                                                                                  

na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín    

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

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

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 17.06.2019  

Dôvodová správa: 

Vodovodné vedenie v budove Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne je v havarijnom 

stave. Pred rokom sa začali tvoriť mokré fľaky na stenách v suteréne, zistilo sa že problém nie 

je s hydroizoláciou ale s vodovodnými potrubiami, ktoré sa ťahajú v podlahe v suteréne. Po 

dôslednom preštudovaní problému sa zistilo, že nie je možná oprava týchto vedení, lebo sú 

zastaralé a na viacerých miestach deravé, materiály sú unavené a zničené, spojovacie 

materiály sú už nekvalitné a nespĺňajú svoju funkciu, čo spôsobuje, že pri spojoch a kolenách 

sa voda dostáva do podlahy. Dôsledku daného problému je podlaha celá mokrá, okrem toho 

vodné fľaky sa ťahajú už aj po stenách a na niektorých miestach sa to už dostáva až po strop. 

Výmena týchto potrubí je neefektívna, neekonomická a z technického hľadiska veľmi 

náročná, vzhľadom na veľký objem búracích prác, pritom nie sú k dispozícií vierohodné 

stavebné dokumenty. Jediné postupné riešenie je vybudovať nové vodovodnú sieť od prípojky 

na dotknuté priestory. 

V zmysle § 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o použití prostriedkov peňažných fondov 

rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo.  Prostriedky  peňažných  fondov  je  možné  použiť 

prostredníctvom rozpočtu na kapitálové výdavky alebo na vyrovnanie časového nesúladu 

medzi  plnením  príjmov  a  výdavkov  v priebehu  roku  a na  riešenie  mimoriadnych  potrieb 

nezabezpečených v schválenom rozpočte. 

Na základe predbežných cenových ponúk vybudovanie nových rozvodov s ostatnými 

súvisiacimi prácami, ako nové omietky na poškodených miestach, maľba, búracie práce, nová 

podlaha v suteréne je v celkovej hodnote 18.000,00€. 

 

Návrh na čerpanie rezervného fondu: 

Stav rezervného fondu k 27.06.2019  181.663,81 € 

Použitie prostriedkov rezervného fondu      18.000,00 € 

Zostatok rezervného fondu po úprave  166.663,81 € 
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Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019 po prerokovaní 

predloženého návrhu 

 

A/ Schvaľuje 

1) Použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Šamorín v roku 2019 v celkovej 

výške do 18.000,00 € na odstránenie havarijného stavu vodovodného vedenia 

v budove Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne. 

 

2) Zmenu schváleného rozpočtu na rok 2019 nasledovne: 

- Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti finančných operácií o 18.000,00 €, 

- Zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu v programe 6 

Kultúra, cirkev, podprogram 6.1 – položka 635006 modernizácia vodovodného 

vedenia v budove Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne na sumu 

18.000,00 €. 

 

 


