
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 14.05.2020          bod: 07.01 
 
 

07. 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, referát projektového riadenia 
Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu správy miestnych daní 
a poplatkov  

 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

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) Navýšenie kapitálových príjmov o 69 355 € a kapitálových výdavkov o 69 355 € - 
grant na projekt podporený z finančných prostriedkov Okresného úradu Bratislava, odboru 
školstva – Havarijná situácia telocvične ZŠ a MŠ Orešie č. 3, 902 03 Grinava – Pezinok – 
v programe 0D501 
kapitálové príjmy: KZ 111, EK 322 001, akcia 09 11 22 
kapitálové výdavky: KZ 111,FK 09.2.1.1, EK 717 002, akcia 09 11 22, program 9.2.1. 
  
b) Presun v kapitálových výdavkoch v sume 21 000,00 eur: 
z položky projektová dokumentácia – projekty, FK 06.2.0. ,EK 716 , KZ 46 (RF), program 
1.3, z toho 1000,00 eur na technickú projektovú dokumentáciu. 
 
na spolufinancovanie projektu Havarijná situácia telocvične ZŠ a MŠ Orešie č. 3, 902 03 
Grinava – Pezinok , FK 09.2.1.1., EK 717 002, akcia 09 11 22, KZ 46 (RF), program 9.2.1. 
 
 
 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 
 
Názov havarijnej situácie: Predmetom riešenej dokumentácie je návrh rekonštrukcie 
a dostavby jestvujúceho objektu telocvične Základnej školy na ulici Orešie v Pezinku – 
Grinave. Rekonštrukciou sú dotknuté jednotlivé konštrukcie, prvky či technológie budovy, 
ktoré už prekročili hranicu životnosti a spôsobujú na objekte poruchy strešný plášť nespĺňa 
tepelno-technické normy pôvodná tepelná izolácia je z dôvodu desaťročiami zatekania 
a vytvárania kondenzovanej pary v zimnom období znefunkčnená, strešný plášť vykazuje na 
viacerých miestach poruchy zatekania. Telocvičňa je samostatným dilatačným celkom 
oddeleným od budovy základnej školy, komunikačne sú prepojené na 1. nadzemnom podlaží. 
 
Podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku: 
Havarijný stav telocvične znemožňuje bezpečnú a zdravotne nezavädnú prevádzku 
a plnohodnotné využívanie telocvične. Rekonštrukcia nevyhnutných častí, povrchov 
a technologických vybavení je viac než žiaduca.  
 
Havarijným stavom sú dotknuté: 
 
Stavebné celky:  
 
3.1 rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne / dopadová plocha, parkety 
3.2 rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu 
v miestnosti / elektroinštalácia, rozvody vykurovania resp. panelové vykurovanie, úpravy 
3.3 rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravo – techniky a inžinierskych sietí / sanita  
3.4 v rámci projektu možnosť zateplenia fasády – výmena strešného plášťa a zateplenie 
 
Poskytnutím grantu ide o navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov 
na rok 2020 v programe 0D501, na havarijnú situáciu telocvične ZŠ a MŠ Orešie č.3, 902 03 
Pezinok vo výške 69 355,00 eur. 
 
Predpokladaná investícia bola navrhovaná na základe vykonaného prieskumu trhu 
a podkladov odborne spôsobilej osoby, ktoré zabezpečila škola v zastúpení riaditeľkou ZŠ 
a MŠ Orešie 3. Konečná výška investície bude výsledkom verejného obstarávania pre výber 
dodávateľa. 
 
Podmienkou navýšenia rozpočtu kapitálových výdavkov Odboru školstva ako prijímateľa 
mesta Pezinok ako zriaďovateľa je podieľať sa na investícií projektu spolufinancovaním vo 
výške min. 18 629,72 eur čo je 21 %. Navrhujeme navýšiť kapitálové výdavky – 
spolufinancovanie na sumu 20 000 €, ak by došlo k nepredvídaným výdavkom. 
Celkové predpokladané výdavky projektu vrátane spolufinacovania predstavujú sumu vo 
výške 87 984,35 eur. 
Investičná akcia bude v rozpočtovej položke spolu v sume 69 355 + 21 000 = 90 355 eur. 
 
FK- funkčná klasifikácia 
EK – ekonomická klasifikácia 
KZ – kód zdroja 
RF – rezervný fond 



     

 

 
 
 
 
 
 
  

      

 



  

   

 
Spracovala: Ing. Gabriela Repová 
V Pezinku dňa 24.04.2020 
 



OKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

Odbor školstva
Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

MESTSKÝ ÚRAD

PEZiN'QK_______

Došlo: 03. 04. 2020

Ukl.zn.:

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

RePGa-2549-3 8070/2019 OU-B A-OS2-2020/040220
13.12.2019

Vec : Pridelenie finančných prostriedkov

Mesto Pezinok 
Ing. arch. Igor Hianik 
starosta obce
Radničné námestie č. 44/7 
902 14 Pezinok

• •

Vybavuje/linka Miesto Bratislava

Mgr. Alexandra Dubovská 19.03.2020
tel. kontakt: 09610 46 423

Na základe RO č.237/2020 - kapitálové výdavkyna rok 2020 zn . SE- ORF1- 2020/001197- 
016 MV SR, listom č. 2020/8079:20-A1920 zo dňa 09.03.2020 MŠVVaŠ SR Vám navyšujeme 
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe 0D501, na havarijnú situáciu 
telocvične ZŠ s MŠ Orešie č.3, 902 03 Pezinok, vo výške 69.355 €.
Pridelené finančné prostriedky nie je možné použiť na iný účel a pri výbere dodávateľa je 
potrebné postupovať podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov.

S pozdravom,

PRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

° ODBOR ŠKOLSTVA 
TorpáSIkova 46e32Ä^sLAVA3

Mgr. Bc. Miriam Valašiková 
vedúca odboru školstva

Telefón
+421/961 046 423

Fax E-mail
alexandra.dubovska@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO

00151866

mailto:alexandra.dubovska@minv.sk
http://www.minv.sk


             Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa : 14.05.2020         bod :  07. 
 

 
 

07.02  Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  

 

 

 

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

SPRACOVAL: Ing. Ján Záchenský, vedúci odd. výstavby a životného prostredia 

              Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu správy miestnych daní 
 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-......../2020 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ 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 

 

 

- zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 500.000 € - čerpanie prostriedkov  

rezervného fondu (EK 454) na akciu ,,Prístavba modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku 

v Pezinku, 

 

- zníženie kapitálových príjmov o sumu 500.000 € - čerpanie príspevku od BSK  

(EK 320) na akciu ,,Prístavba modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku v Pezinku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa:  

 

Na prístavbu modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku v Pezinku mesto žiadalo BSK o 

nenávratný finančný príspevok. Usmernenie pre Riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením 

mimoriadnej situácie v SR odporúča predĺžiť alebo posunúť termíny pre vyhlásenie výzvy na 

predkladanie ŽoNFP. 

 

Z tohto dôvodu je potrebné schváliť použitie finančných prostriedkov na prístavbu 

modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku v Pezinku z rezervného fondu.  

 

V schválenom rozpočte na rok 2020 je táto investičná akcia s kódom zdroja 111, FK 09.2.1.1, 

EK 717 003 akcia 09 12 46, podprogram 9.2.1 , t.j. z prostriedkov BSK, dôjde len k zmene 

kódu zdroja na 46 (čerpanie prostriedkov rezervného fondu). 

 

 

 
Vysvetlivky: 

EK – ekonomická klasifikácia 

FK – funkčná klasifikácia 

RF – rezervný fond 

BSK – Bratislavský samosprávny kraj 

ŽoNFP- žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spracovali: Ing. Ján Záchenský, Ing. Barbora Žemličková 

V Pezinku dňa 13.05.2020 

 

 



             Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa : 14.05.2020          číslo :  7. 
 

 
 

07.3  Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia  

 

 

 

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

SPRACOVAL: Ing. Ján Záchenský, vedúci odd. výstavby a životného prostredia 
   

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. ........./2020 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ 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)  presun bežných výdavkov v sume 20 000,- € - z položky 06.2.0 – 635006 Občianske 

projekty v Pezinku na položku 10.9.0-13.14 Sociálne zabezpečenie inde 

neklasifikované – COVID 19, 

presun bežných výdavkov v sume 32 500,- € - z položky 08.1.0 – 642001 Ostatné 

činnosti v športe – podpora športu dotácie na položku 10.9.0-13.14 Sociálne 

zabezpečenie inde neklasifikované – COVID 19, 

presun bežných výdavkov v sume 12 500,- € - z položky 08.2.0 – 642001 Ostatné 

činnosti v kultúre – dotácie na kultúru na položku 10.9.0-13.14 Sociálne zabezpečenie 

inde neklasifikované – COVID 19, 

presun bežných výdavkov v sume 5 000,- € - z položky 08.4.0 – 6642002 Príspevky 

neziskovým organizáciám – sociálna pomoc na položku 10.9.0-13.14 Sociálne 

zabezpečenie inde neklasifikované – COVID 19. 

 

B) zníženie bežných výdavkov v sume 17 500,- € - z položky 08.1.0 – 642001 Ostatné 

činnosti v športe – podpora športu dotácie. 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 

 



 
Dôvodová správa:  

 

A) 

Z dôvodu zabezpečenia opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva SR a vlády SR 

v súvislosti so znížením a zamedzením šírenia vírusu spôsobujúceho ochorenie Covid 19 je 

nutné v rámci rozpočtu mesta presunúť finančné prostriedky pre tento účel. 

 

B) 

Z dôvodu predpokladaného zníženia objemu prostriedkov v rozpočte mesta na strane príjmov 

je nutné znížiť aj objem plánovaných výdavkov. 

 

 

 

Spracoval: Ing. Ján Záchenský 

V Pezinku dňa 07.05.2020 
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