Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 12. 12. 2016
Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová
Dátum spracovania: 29. 11. 2016
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:
Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:
Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:
Bežné výdavky
3.3.6 Oprava cesty okolo cintorína
+ 2 900 eur
Z prvku 5.4.7
Zriadenie drenážnej vsakovej krajnice na odvádzanie dažďových vôd z novo zriadenej cesty
(obojstranne) z drveného kameňa fr. 16/32 s hutnením do výšky novej nivelety asfaltovej cesty, so
šírkou krajnice 0,5 m s následným dosypaním hliny a úprava jestvujúceho vonkajšieho parkoviska
pri cintoríne (zriadeného z polovegetačných tvárnic) v celej jeho dĺžke (31 m), na prekonanie
výškového rozdielu medzi pôvodným parkoviskom a novou cestou, zriadením šikmého nájazdu
(z betónových polovegetačných tvárnic presypaných kameňom, čo sa javí ako lepšie a trvalejšie
riešenie než zriadenie šikminy formou betónového nájazdu);
Kapitálové výdavky:
5.4.7 Vybudovanie kanal. a vodovod. prípojky – chovateľské potreby
- 2 900 eur
Na prvok rozpočtu 3.3.6 Oprava cesty okolo cintorína.
Práce na prípojkách i terénne úpravy (vonku i v chodbe objektu) na Piešťanskej ul. č. 569/2 boli
ukončené, je možné vykonať presun finančných prostriedkov vo výške 2 900 € na prvok rozpočtu
3.3.6 Oprava cesty okolo cintorína - v zmysle diskusie na pracovnom stretnutí poslancov
a zástupcov mesta dňa 22.11.2016.
5.16 Nákup pozemkov (kód zdroja 41)
+ 4 590 eur
Z prvku 5.4.6 rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu – sklenárstvo.
Nákup pozemku pri kine. Parcely číslo 85/2 v celkovej výmere 1153 m2 v k.ú. Leopoldov od p.
Staša a p. Stašovej za cenu 30 €/m2. Celková kúpna cena 34 590 ,- €.
Na prvku 5.16 Nákup pozemkov kód zdroja 46 je 100 000,- €
5.4.6 Rekonštrukcia elektroinšt. a bleskozvodu - sklenárstvo
Presun prostriedkov na prvok 5.16 Nákup pozemkov.
Z prvku sa financoval len bleskozvod, elektroinštalácia sa nerealizovala.

- 4 590 eur

Zhrnutie a odporúčania:
Odporúčame schváliť úpravu rozpočtu.

Návrh na uznesenie:
1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 18/2016.

Rozpočet pred
rozpočtovým
ZDROJ opatrením v €
Bežné výdavky
3.3.6 Oprava cesty okolo cintorína

Rozpočet po
Zmena v rozpočtovom
€
opatrení v €

2 427 520
41

Kapitálové výdavky

19 700

2 430 420
+ 2 900

993 620

22 600
990 720

5.4.7 vybudovanie kanalizačnej prípojky – chovateľské pot.

41

10 000

- 2 900

7 100

5.4.6 Rekonštrukcia elektroinš. a bleskozvodu – sklenárstvo

41

7 970

- 4 590

3 380

5.16. Nákup pozemkov

41

0

+ 4 590

4 590

110 382

0

110 382

Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

3 531 522

3 531 522

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti parcela registra „C“ číslo 85/2 – orná
pôda v celkovej výmere 1153 m2 od Vladimíra Staša a Alici Štašovej r. Váriyovej, trvale
bytom Piešťanská cesta 7, Leopoldov za cenu 30,- €/m2

