Mgr. Marián Engel – starosta Obce Mirkovce
Obecnému zastupiteľstvu
V Mirkovciach

Na rokovanie dňa : 1.04.2022
K bodu rokovania č. 12

Na základe:
Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Predkladá: Mgr. Marián Engel
Spracoval: Mgr. Marián Engel
Názov materiálu:
„Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu obce“
Návrh Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Mirkovce v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
10, § 15, § zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške
45.000 € na dofinancovanie potrebných prác na stavbe Materskej školy Mirkovce.

Dôvodová správa
V zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov o použití
prostriedkov peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Prostriedky rezervného fondu
je možné použiť prostredníctvom rozpočtu na kapitálové výdavky alebo na vyrovnanie
časového nesúladu medzi plnením príjmov a výdavkov v priebehu roka a na riešenie
mimoriadnych potrieb nezabezpečených v schválenom rozpočte. Stav rezervného fondu obce
Mirkovce je k 1.4.2022: 291 041 €. Prebytok z roka 2021 bude okolo 128 143 eur
Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na schválenie vecného
použitia prostriedkov z Rezervného fondu obce Mirkovce v roku 2022 v sume 45.000 Eur na
finančné krytie kapitálovej aktivity:
Dofinancovanie projektu stavby Materskej školy Mirkovce vo výške 45 000,00€.
Odôvodnenie
Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky operačného programu ľudské zdroje bol obci
Mirkovce poskytnutý nenávratný finančný príspevok na výstavnú materskej školy - stavebnú
časť vo výške 443 632, 98 eur. Počas realizácie projektu bolo zistené, že je potrebné vykonať

práce naviac, oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, pričom tieto práce neboli zahrnuté
v zmluve o dielo a pre zhotovenie stavby sú však nevyhnutné. Jedna sa o nasledujúce práce
naviac:
- výstavba oporného múru od zadnej časti budovy, kde v prípade jeho absencie hrozí
zosunutie betónového plota na stavbu
- rozšírenie obslužného chodníka po celej dĺžke zadnej strany objektu
- uloženie betónovej dlažby do betónu namiesto plánovaného piesku
- zmena skladby plášťa strešnej konštrukcie
Podľa predloženej cenovej ponuky v zmysle čl. IV bod 4.4 Zmluvy o dielo tieto práce,
ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie stavby sú nateraz vo výške 23 596,77 eur.
Pre dokončenie a sprevádzkovanie stavby bude potrebné vykonať ešte ďalšie práce, ktoré
nie je možné financovať z NFP, avšak tieto práce sú nevyhnutné na získanie povolenia na
užívanie materskej školy. Jedná sa o výstavbu prístupovej cesty k objektu, parkovacích miest,
prípadne iné práce nevyhnutné na zhotovenie a sprevádzkovanie stavby.

Mgr. Marián Engel

