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Príloha č. 1 k Návrh na použitie rezervného fondu

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch č. 203/VII/2016 zo dňa 29.06.2016
bol schválený Záverečný účet a celkove hospodárenie Mesta Spišské Vlachy za rok 2015. Suma
zostatku príjmových finančných operácii v objeme 31.513,51 EUR je podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov , t.j rezervného
fondu mesta. Uvedené prostriedky v celkovej výške 31.513,51 EUR boli prevedené do
rezervného fondu. Celkový stav finančných prostriedkov k dnešnému dnu činí sumu 130.161,4
EUR.

V zmysle § 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o použití prostriedkov peňažných fondov
rozhoduje mestského zastupiteľstva. Prostriedky je možne použiť prostredníctvom rozpočtu na
kapitálové výdavky alebo na vyrovnanie časového nesúladu medzi plnením príjmov a výdavkov
v priebehu roku a na riešene mimoriadnych potrieb nezabezpečených v schválenom rozpočte.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Momentálne mame v nepojazdnom stave UNC 0.60 čelný nakladač, ktorý bol
zakúpený 10.12.1992. Je v havarijnom stave, ktorý neumožňuje jeho ďalšie použitie
bez veľkých finančných zásahov.
Preto navrhujem aby došlo k nákupu univerzálneho čelného nakladač. V celkovej
hodnote 38.000,- EUR

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti o 38.000,-EUR

D) Dopad na personálne náklady:
žiadne

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody
jednotlivých variantov)
nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť



II.

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

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje :

A. použitie rezervného fondu Mesta Spišské Vlachy v roku 2016 v celkovej výške
38.000,-EUR na nákup univerzálneho čelného nakladača.

B. zmenu schváleného kapitálového rozpočtu na financovanie investičných akcii na rok
2016 nasledovne:

a) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti z rezervného fondu mesta o 38.000,-EUR
b) zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v programe 3.2 Správa a údržba

vozidiel, vo funkčnej klasifikácii 06.20 Rozvoj obci a v ekonomickej
klasifikácie 713004 - Prevádzka strojov o 38.000,-EUR.


