
Názov materiálu:  Návrh zmeny rozpočtu k 27. 04. 2015  - odstránenie revíznych závad 

Predkladateľ:  Ing. Adriana Urbanová 

Dátum spracovania:  17. 03. 2015 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Potreba úpravy rozpočtu mesta z dôvodu nutnosti odstránenia revíznych závad elektrických a 

bleskozvodných zariadení v priestoroch vo vlastníctve Mesta Leopoldov. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

V roku 2014 (v rozmedzí od apríla do júna) boli uskutočnené pravidelné odborné prehliadky a 

odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných zariadení v priestoroch vo vlastníctve 

Mesta Leopoldov. Z uvedených prehliadok a z revíznych správ vyplývajú revízne závady, ktoré je 

nevyhnutné odstrániť. Cenová ponuka na odstránenie závad zistených revíziami bola predložená 

dňa 17. 03. 2015. 

Nedostatky zistené revíziami v členení na mestské objekty: 

Budova mestského úradu: 

- v miestnosti 104 (primátor) je neupevnený vypínač osvetlenia (rozpor s Vyhl. Č. 59/82 Zb.) 

- v miestnosti 104 (primátor), svietidlá 60W nie sú chránené samočinným odpojením pri 

poruche (rozpor s STN 33 2000-4-41) 

- v miestnosti 104 sú svietidlá 60W upevnené na horľavom podklade (rozpor s STN 33 2312) 

- v obradnej miestnosti (zasadačke) rozvádzač nemá typový – výrobný štítok (rozport s STN 

EN 60439), nemá funkčné označenie (rozpor s STN 33 3210). Chýba označenie 

jednotlivých obvodov (rozpor s STN EN 60439-1) a chýba výstraha – nálepka, pozor el. 

zariadenie (rozpor s vyhl. Č. 59/1982 Zb.) 

- V obradnej miestnosti nie je upevnené 1 svietidlo žiarovkové 50W (rozpor s vyhláškou č. 

59/1982 Zb.) 

 

Odstránenie revíznych závad elektroinštalácie v objekte budovy mestského úrad: 106,80 eur. 

 

Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia na budove mestského úradu: 

 

Výkopové a zemné práce, rezanie a sekanie betónou, betónovanie, úprava terénu do pôvodného 

stavu. Demontáž starého nefunkčného bleskozvodu, montáž nového spolu s použitým materiálom v 

sume 1879,57 eur. 

 

Spolková záhrada: 

 

- Rozvádzače – chýba výrobný štítok (rozpor s STN 33 200-5-51 



- Rozvádzač na pódiu – chýba výrobný štítok (rozpor s STN EN 60439), chýba zámok (rozpor 

s STN EN 61439) 

- V sklade na pódiu na svietidle chýba ochranné sklo (rozpor s vyhl č. 59/82 Zb.) 

- V sklade na pódiu je poškodená zásuvka 230V/16 (rozpor s vyhl č. 59/82 Zb.) 

- Rozvádzač pri vchode je znečistený a má poškodený zámok (rozpor s vyhl č. 59/82 Zb.) 

 

Odstránenie revíznych závad v objekte Spolkovej záhrady: 176,40 eur. 

 

 

Budova domu smútku: 

 

- Nevyhovuje istenie obvodu zásuviek 230V/16A na WC, nie sú istené istiacim prvkom, sú 

pripojené len cez chránič (rozpor s STN EN 2000-4-43) 

- Je nefunkčný ventilátor (rozpor s vyhl č. 59/82 Zb.) 

- Je poškodená zásuvka v rozlúčkovej sieni (rozpor s vyhl č. 59/82 Zb.) 

 

Odstránenie revíznych závad elektroinštalácie v objekte domu smútku: 344,40 eur. 

 

Bleskozvodné zariadenie v dome smútku je nevyhovujúce, je nutné zriadiť nové bleskozvodné 

zariadenie.  Podľa projektu pre realizáciu stavby vypracovaného v marci 2015 je cena vonkajšieho 

systému ochrany pred bleskom pre objekt dom smútku  3 843,60 eur. 

 

Dom služieb (kaderníctvo a kvetinárstvo) na Námestí sv. Ignáca 

 

V tomto objekte nebolo možné spracovať revíznu správu ani na elektroinštalácie ani 

bleskozvodného zariadenia, nakoľko by bola negatívna. Elektroinštalácia i bleskozvodné zariadenie 

sú nevyhovujúce. Podľa  vypracovaného projektu by bola cena zriadenia novej elektroinštalácie a 

bleskozvodného zariadenia na dome služieb 7 970 eur. 

 

Klub dôchodcov (ul. 1 mája č. 104): 

 

- Neupevnená zásuvka 400V/16A (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

- Neodobrne vykonaný prepoj vypínača a zásuvky v bare pod pultom (rozpor s vyhl. č. 59/82 

Zb.) 

- Zásuvky pod skrinkou v bare sú namontované na horľavom podklade (STN 33 2312) 

- Neupevnená zásuvka (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

 

Odstránenie revíznych závad v objekte klubu dôchodcov: 112,80 eur. 

 

Kino OSVETA: 

 

- Bleskozvod: odpojený dažďový žľab od sústavy pri zvode č. 6 (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

- Elektroinštalácia: v suteréne v miestnosti pri kotolni a na WC za javiskom chýba vypínač 

osvetlenia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

- V suteréne nesvietia všetky svietidlá – vypálené žiarovky (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 



- Galéria – schodisko, nie sú uzatvorené inšt. krabice 3 ks (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.), vstup 

na povalu neupevnená ochranná trubka s vedením (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.), schodisko 

vstup – nie je upevnený vypínač osvetlenia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.). 

- Sklad – neupevnený vypínač osvetlenia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

- Fitko – vadný istič (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

- V kinosále sú na všetkých orientačných svietidlách vypálené žiarovky (rozpor s vyhl. č. 

59/82 Zb.) 

- V priestoroch kina chýbajú káblové štítky (rozpor s STN 33 2000-5-51) 

 

Odstránenie revíznych závad v objekte kina Osveta: 645,60 eur. 

 

Stolnotenisová hala: 

 

- Bleskozvod: k sústave nie je pripojené kovové potrubie komína a odvetrávacie potrubie 

plynu (rozpor s STN 34 1390).  

- K sústave nie je pripojená kovová krytina, prepojiť vodivo na zvody (rozpor s STN 34 

1390). 

 

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte stolnotenisovej haly: 125,40 eur. 

 

MTK TJ – výdajňa lístkov: 

 

- Bleskozvod: je uvoľnená meracia svorka (rozpor s STN 34 1390). 

 

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte výdajni lístkov MTK: 39,60 eur. 

 

MTK TJ – nafukovacia hala 

 

- Elektroinštalácia: nie je funkčné núdzové osvetlenie – nefunkčné batérie (rozpor s vyhl. č. 

59/82 Zb.). 

 

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte MTK TJ nafukovacia hala: 115,20 eur. 

 

MTK TJ – prevádzková budova 

 

- Bleskozvod: Pokryvené 2 ks lapačov na streche (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.). 

- Elektroišntalácia: Rozvádzač nemá funkčné označenie (rozpor s STN 33 3210) 

- Na prízemí, šatne, kuchynka, vodáreň ... na svietidlách chýbajú ochranné sklá (rozpor s 

vyhl. č. 59/82 Zb.). 

- Na poschodí – šatňa, je neupevnené svietidlo, chýba ochranné sklo (rozpor s vyhl. č. 59/82 

Zb.) 

- Schodisko do suterénu, nie je upevnené osvetlenie (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

- Na rozvádzačoch chýbajú známky (rozpor s STN EN60439-1) 

- Stožiare osvetlenia VO ihriska sú znečistené (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 

- Nie sú uzemnené stožiare VO ihriska (rozpor s STN 33 2000-4-41) 

- Je neodborne vyhotovená montáž zásuviek v stožiaroch pre príležitostné spoločenské 

podujatia (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb.) 



- Rozvádzač R-S: neukončené káble, znečistený, chýba označenie káblov štítkami, sú voľné 

otvory – treba ich zaslepiť (rozpor s vyhl. č. 59/82 Zb., s STN 33 2180 a s STN EN 60439-

1) 

 

Odstránenie revíznych nedostatkov v objekte MTK TJ prevádzková budova a vodáreň: 1 037,40 

eur. 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Vytvorenie nových projektov rozpočtu: 

- 5.4.6. Odstránenie revíznych závad  2 710 eur (bežný výdavok) 

- 5.4.7. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia msú 1 900 eur (kapitálový výdavok) 

- 3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia 3 845 eur (kapitálový výdavok) 

- 5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodného zariadenia dom služieb 7 970 eur 

(kapitálový výdavok) 

 

Prehľad rozpočtu po rozpočtovom opatrení: 

PRÍJMY 

V príjmovej časti rozpočtu nenastala žiadna zmena. 

 

  Rozpočet v € 

Bežné príjmy 2 461 962 

Kapitálové príjmy 89 081 

Príjmové finančné operácie 187 157 

Príjmy celkom 2 738 200 

 

 

VÝDAVKY 

    

Rozpočet pred  
rozpočtovým 
opatrením v € 

Zmena 
v  
€ 

Rozpočet po 
rozpočtovom 
opatrení v € 

Bežné výdavky Zdroj* 2 002 669 3 510 2 006 179 

3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku VZ 2 360 800 3 160 

5.4.6. Odstránenie revíznych závad VZ 0 2 710 2 710 

Kapitálové výdavky   599 425 13 715 613 140 

3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia (dom smútku) VZ 0 3 845 3 845 

5.4.7.  Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia msú VZ 0 1 900 1 900 

5.4.8. Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu dom služieb VZ 0 7 970 7 970 

Výdavkové finančné operácie   107 847 0 107 847 

Výdavky celkom   2 709 941 17 225 2 727 166 

* VZ = vlastný zdroj 



 

 

Návrhy na uznesenie: 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2015. 

 


