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Mesto Nemšová 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  16.11.2022 

 
K bodu:  Použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku 

mesta 

                                   

Spracoval:  Ing. Júlia Barbuščák  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 

    

Predkladá:  Ing. Júlia Barbuščák 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 

Počet výtlačkov:  21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

                            MsÚ – hlavná kontrolórka  

                            VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 

                            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

                            MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 

                            MsÚ – oddelenie výstavby    

  MsÚ - archív 

 

 

Prerokované :    

 v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa   19 .10. 2022 - stanovisko predloží predseda 

____________________________________________________________________________ 

 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia  v 

budove sídla SKŠ v Nemšovej podľa priloženého rozpisu prác vo výške 3 195,08 € 
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Dôvodová správa k bodu:    

Použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku mesta 

 

REZERVNÝ  FOND Suma v € poznámka  

Rok 2021     

Počiatočný stav k 1.1.2021 107 554,17   

Prírastky + (z prebytku rozpočtu m.r.) 0,00   

Prírastky + (z finančých operácií) 0,00   

Úbytky - (použitie RF) 68 000,00 uznes. MsZ  177/2020 rekonštr. MK Hornov-Sklárska 

Úbytky - (krytie schodku rozpočtu) 0,00   

Zostatok RF k 31.12.2021 39 554,17   

Rok 2022     

Počiatočný stav k 1.1.2022 39 554,17   

Prírastky + (z prebytku rozpočtu m.r.) 138 761,00   

Úbytky - (použitie RF) 30 000,00 uznes. MsZ  177/2020 rekonštr. MK Sládkovičova 

Zostatok bank. účtu RF k 30.09.2022 148 315,17   

schválené použitie RF  nevyčerpané 100 000,00 uznes. MsZ  439/2022 rekonštrukcia CSS 

Použiteľný RF k 30.09.2022 48 315,17   

   

  

Podľa § 10 odsek 9 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady 

bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, 

alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú 

rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia 

svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.  

 

V budove patriacej mestu Nemšová v ktorej sídli Spojená Katolícka škola došlo k havárii vodovodného 

potrubia. Zamestnanec školy zaznamenal na vodomere nadmernú spotrebu vody a to v čase, keď voda používaná 

nebola. Poruchu bolo treba urýchlene nájsť a odstrániť. K tomu bolo treba rozbiť dlažbu, rezať betón a asfalt, 

identifikovať únik vody a potrubie opraviť. Uvedenú službu vykonala firma Dalibor Backo, Závadská 5, 914 41  

Nemšová, IČO: 50 179 233 v sume 3 195,08 € 

 

Keďže sa jedná o haváriu v zmysle § 10 odsek 9 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  navrhujeme použiť na úhradu faktúry za odstránenie havarijného stavu vodovodného 

potrubia prostriedky rezervného fondu 

 

 

 


