Dôvodová správa
Novela č. 5 rozpočtu mesta Vráble pre rok 2019
V súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme návrh zmeny rozpočtu mesta Vráble
pre rok 2019.
Zmeny rozpočtu sa v priebehu roka vykonávajú rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
Novela č. 5 rozpočtu mesta Vráble pre rok 2019 obsahuje hlavne zmeny rozpočtu, ktoré
nemajú dopad na celkovú výšku rozpočtu. Navýšenie je iba o 1.600 €, čo je na príjmovej
strane príspevok Miba Steeltec s.r.o. - spoluúčasť na financovaní projektu (PD) výsadby
zelene súvisiacej s rozširovaním parkoviska. V rámci národného projektu „Zelené obce
Slovenska“ (Operačný program „Kvalita životného prostredia“) bude v prípade úspešnosti
mesta pri posudzovaní žiadosti v zmysle vypracovaného projektu zdarma vysadených 100
stromov.
V rámci príjmových finančných operácií je navrhnutá úprava použitia prostriedkov
z rezervného fondu. Suma 54.569 € bola schválená uzn. MsZ na obstaranie projektovej
dokumentácie na plaváreň (uzn. MsZ č. 57h/2019 vo výške 9.790 €, uzn. MsZ č. 57k/2019 vo
výške 44.779 €).
Navrhujeme použiť 2.000 € na obstaranie projektovej dokumentácie na inžinierske siete
potrebné v súvislosti s multifunkčnou ľadovou plochou, ktorá má byť Mestu Vráble
poskytnutá v prípade úspešnosti projektu/žiadosti (viď. predložený materiál samostatného
bodu rokovania MsZ k uvedenej téme).
Sumu 15.000 € navrhujeme použiť na úhradu nákladov na prekládku NN vedenia vzdušného
do zeme. Sú to vynútené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s budovaním novej garáže pre
hasičskú techniku (bezpečnosť – elektrické rozvody).
Po uvedených úpravách zostane vyčlenených z rezervného fondu na obstaranie projektovej
dokumentácie na plaváreň suma 37.569 € (5.431 eur je ešte vyčlenených v rozpočte na PD
z iných zdrojov).
Na strane č. 2 je predložená informácia o zrealizovaných rozpočtových opatreniach primátora
mesta v období od 21. 8. 2019 do 23. 9. 2019, ako aj rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkajú iba
spresnenia, resp. opráv rozpočtovej klasifikácie, programov, kódov zdrojov.
Na strane č. 3 sú uvedené rozpočtové opatrenia školy s právnou subjektivitou - ZUŠ.
Rozpočet mesta Vráble pre rok 2019 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva
č. 17b/2018 vo výške 9.423.452 €. V predloženej novele č. 5 sú navrhnuté rozpočtové
opatrenia tak, aby zostal rozpočet vyrovnaný, v celkovej výške 10.218.101 €.
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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo
a) schvaľuje
Novelu č. 5 rozpočtu mesta Vráble pre rok 2019 podľa predloženého návrhu.
b) zrušuje
uznesenie č. 57h/2019 - použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 9.790 Eur
na projektovú dokumentáciu na plaváreň.
c) zrušuje
uznesenie č. 57k/2019 - použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 44.779 Eur
na projektovú dokumentáciu na plaváreň.
d) schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 37.569 Eur na obstaranie projektovej
dokumentácie na plaváreň.
e) schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2.000 Eur na obstaranie projektovej
dokumentácie na inžinierske siete potrebné v súvislosti s multifunkčnou ľadovou plochou.
f) schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 15.000 Eur na prekládku NN vedenia
vzdušného do zeme (vynútené činnosti v súvislosti s budovaním garáže pre hasičskú
techniku).
g) berie na vedomie
informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach primátora mesta Vráble v období
od 22. 8. 2019 do 23. 9. 2019 v zmysle § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vráble
č. 13/2011 o rozpočtových pravidlách mesta Vráble.
Vo Vrábľoch dňa 6. 9. 2019
Aktualizované 16. 9. 2019
Vypracoval a predkladá: Ing. Elena Svatíková, vedúca OEaR MsÚ Vráble
Stanovisko finančnej komisie:
Komisia finančná Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch sa Novelou rozpočtu č. 5 pre rok
2019 zaoberala na svojom zasadnutí dňa 16. 9. 2019 a odporúča mestskému zastupiteľstvu
prijať uznesenia podľa predložených návrhov.
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