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dôvodovú správu
návrh na uznesenie

Legislatívne východiská:

 zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto
materiálom:

Uznesenie č. 360/2016 zo dňa 16.12.2016

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:

Zníženie hospodárskeho výsledku kapitálového rozpočtu
o 6 000 Eur
Zvýšenie hospodárskeho výsledku finančných operácii
o 6 000 Eur

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle nevyžaduje sa
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie osobného záujmu podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný
oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na
rokovaní vystúpi

Dôvodová správa
Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou
V zmysle v zmysle § 10 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov
z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2017 vo výške 6 000 Eur na finančné
krytie kapitálovej aktivity, nákup telekomunikačnej techniky v budove Polikliniky.
V posledných dňoch na Mestský úrad boli nahlásené sťažnosti od pacientov, že sa nevedia
dovolať svojim lekárom. Mesto prvotne nahlásilo tento problém dodávateľovi pevnej linky, Slovak
Telekom a.s., kde bolo zistené, že problém je v telefónnej ústredni, ktorá nefunguje. Keďže
telefónna ústredňa v budove Polikliniky je zastaralá, nebolo možné obstarať dodávateľa, ktorý by
mohol opraviť túto ústredňu. Na základe týchto skutočností sa navrhuje obstarať novú telefónnu
ústredňu, ktorá je v predpokladanej hodnote 6 000 Eur.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2017 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017 Mestské
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku
2017 vo výške 6 000,00 Eur na finančné vykrytie kapitálovej aktivity – obstaranie
telekomunikačnej techniky v objekte Polikliniky v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 Zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.


schvaľuje

7. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.7 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu :
Bežné príjmy :
8 781 053 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
322 404 EUR
Kapitálové príjmy :
665 748 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
Finančné príjmové operácie: 129 284 EUR
Príjmy celkom
9 576 085 EUR

Bežné výdavky :
8 208 326 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 3 609 320 EUR
Kapitálové výdavky :
1 156 052 EUR
z toho rozpočt. organizácie
6 000 EUR
Finančné výdavkové oper. 190 783 EUR
Výdavky celkom
9 555 161 EUR

 berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 7. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok
2017
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

