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Zmena rozpo čtu rozpo čtovým opatrením č. 6/2017 –  NÁVRH   

 
Bežné výdavky 
Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií  
Oprava MK v meste Byt ča a v mestských častiach        +122.000,- € 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 8.2. Výstavba MK a chodníkov  
Hlinická ul. - výstavba parkoviska                     +13.800,- €  
 
Podprogram 11.3. Školské stravovanie  
ŠJ Ul. mieru – nákup prevádzkových strojov,...          +3.500,- € 
ŠJ E. Lániho – nákup prevádzkových strojov,...            -280,- €  
 
Finan čné operácie príjmové 
Prevod prostriedkov z pe ňažných fondov (RF)           +139.020,- €  

 

Dôvodová správa: 

Bežné výdavky    +122.000,- € 

Podprogram 8.1. Oprava a údržba miestnych komunikác ií +122.000,- € 

Schválené finan čné prostriedky na asfaltovanie vo výške 162.000,- €  

(zmena rozpo čtu RO č. 3/2017 zo d ňa 25. 04. 2017) boli uvažované na 

predpokladanú výmeru asfaltovania 11.000 m 2, s cenou asfaltovania vo 

výške cca 14,72 € s DPH/m 2. K predmetnej výmere asfaltovania (11.000 

m2) boli po schválení akcie v Mestskom zastupite ľstve Byt ča 

dodato čne navrhnuté ďalšie lokality na asfaltovanie, a to: miestna 

komunikácia na ulici Komenského v Byt či (cca 1.200 m2), po 

zrealizovanej výstavbe chodníka a parkovacia plocha  pri spolo čenskom 

pavilóne na Ul. mieru v Byt či (600 m 2). Zárove ň bolo vykonané 

opätovné premeranie plochy asfaltovania v m. č. Hliník n/V (meracím 

kole čkom) kde sa výmera asfaltovania schválených komunik ácií 

upresnila o 1.200 m 2 naviac. Celková požadovaná výmera asfaltovania 

sa upresnila na 14.000 m 2. 

Na základe uvádzaných skuto čností realizovalo Mesto Byt ča prieskum 

trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky,  k de boli 

predložené dve ponuky, od potencionálnych dodávate ľov, v sume cca 

20,30 € s DPH/m 2, čo pri výmere 14.000 m 2 predstavuje predpokladanú 

hodnotu zákazky asfaltovania vo výške 284.000,- €  s DPH (+122.000,- 

€ oproti schválenému výdavku v mestskom rozpo čte). Uvažované práce 

pri oprave dotknutých miestnych komunikácií a chodn íkov pozostávajú 

z odstránenia asfaltového krytu a z odstránenia kry tu z liateho 



asfaltu búraním a frézovaním, z asfaltového spojova cieho postreku, 

z vyrovnania nerovností a z čiasto čného zhutnenia, z asfaltovania 

liatym asfaltom a asfaltobetónom, zvyškových úprav poklopov, šupákov 

a pod..  

 
Kapitálové výdavky    +17.020,- € 

Podprogram 8.2 Výstavba MK a chodníkov      +13.800 ,- € 

Na investi čnú akciu „Spevnené plochy pri bytovkách ul. Hlinick á 

Byt ča“ (výstavba parkoviska) bolo v rozpo čte Mesta Byt ča schválených 

60,000,- €. Rozpo čtové náklady na predmetnú akciu predstavovali sumu 

vo výške cca 84.000,- €. Následne Mesto Byt ča zrealizovalo sú ťaž na 

výber dodávate ľa, resp. zhotovite ľa diela, kde boli doru čené dve 

cenové ponuky, pri čom ví ťazná cenová ponuka predstavuje sumu vo 

výške 73.788,- € s DPH (potreba navýšenia finan čných prostriedkov na 

zrealizovanie akcie vo výške 13.800,- €).  

 

Podprogram 11.3 Školské stravovanie   +3.220,- € 

ŠJ Ul. mieru  - zakúpenie plynovej panvice +3.500,- € 

Po obhliadke plynovej panvice Ascobloc bol nameraný  únik plynu na 

plynovom rozvode panvice a k ĺbovom spoji. Únik plynu bol tak ve ľký, 

že bolo nutné panvicu úplne odstavi ť od prívodu plynu. Panvica je  

zastaralá, opotrebovaná a náhradné diely sa už nevy rábajú, resp. sa 

nedajú zohna ť.  

Obhliadajúci technik neodporu čil panvicu ďalej používa ť z dôvodu jej 

havarijného stavu.   

ŠJ E. Lániho  - šetrenie finan čných prostriedkov  -280,- €.  

 

Finan čné operácie príjmové  +139.020,- € 

Zapojenie finan čných prostriedkov Rezervného fondu na bežné výdavky  

v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových 

pravidlách územnej samosprávy  +122.000,- € 

Oprava MK v meste Byt ča a v mestských častiach         +122.000,- € 

Zapojenie finan čných prostriedkov Rezervného fondu na kapitálové 

výdavky  +17.020,- € 

Ul. Hlinická – výstavba parkoviska                       +13.800,- € 

ŠJ Ul. mieru – plynová panvica                            +3.500,- €  

ŠJ E. Lániho – elektrický krája č (šetrenie fin.prostr.RF)   -280,- € 


