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Pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

dňa   30.11.2017 

K bodu rokovania č.: 

 

Názov správy: 

Návrh na zmenu uznesenia MZ č.  113/2017 bodu 4/  zo dňa 29.6.2017   

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

JUDr. Erika Mihaliková  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

prednostka MsÚ  

  

Prerokované:  

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 

mestského majetku dňa  16.11.2017 

 schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 113/2017 zo 

dňa 29.6.2017  v bode 4 nasledovne: tvorbu 

rezervného fondu v sume 412 465,13 € a jeho 

použitie na kapitálové výdavky schválené v 

rozpočte mesta na rok 2017 v sume 194 978,13 

€ a výdavky finančných operácií  schválené 

v rozpočte mesta na rok 2017 v sume  217 487 € 

 

Vypracoval:  

Ing. Klára Leskovjanská , ved. OFMDaP  

 

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení 

vykonal:  JUDr. Balážová 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Dňa 29.6. 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 113/2017 záverečný 

účet mesta za rok 2016. Uznesením bola schválená na základe výsledku hospodárenia za rok 2016 aj 

tvorba rezervného fondu a jeho použitie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje: bod: 

4. tvorbu rezervného fondu v sume 412 465,13 € a jeho použitie na kapitálové výdavky schválené v 

rozpočte mesta na rok 2017  

a 

6. tvorbu rezervného fondu v sume 418 066,34 € z prebytku finančných operácií a jeho použitie na 

kapitálové výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2017  

 

V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia  Mesta Rožňava, ktoré boli schválené dňa   25.06.2015 

uznesením  Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 154/2015 a nadobudli účinnosť dňa 01.07.2015  časti 

VI. článku 17  bodu 7: cit.: 

„Prostriedky rezervného fondu môžu byť použité na úhradu schodku kapitálového rozpočtu alebo na 

splácanie návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady bežných 

výdavkov na odstránenie havarijného stavu  majetku mesta alebo na likvidáciu škôd spôsobených 

živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou udalosťou, ktoré nie sú  rozpočtované, môže mesto na 

základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva použiť na ich  krytie prostriedky  rezervného fondu. 

Z uvedeného dôvodu môže byť  bežný rozpočet  ku koncu rozpočtového roka schodkový.  „  

Je možné rezervný fond použiť aj na splátky návratných zdrojov financovania. 

Navrhujeme použiť časť vytvoreného rezervného fondu na splatenie úverov v roku 2017 a to podľa 

tabuľky v sume polročných splátok, t.j. 217 487,00 € 

 

Veriteľ 

 Pôvodná  Dátum Dátum Stav  mesačná splátka 

 výška úveru  poskytnutia splatnosti Úveru v € splátka v roku 

 v € úveru úveru k 31.12.2016     2017 

VÚB, a.s.  - 

výstavba OKC 
1 780 746,36 13.12.2004 30.9.2024 693 246,36 7 500,00 97 500,00 

VÚB, a.s. - kúpa 

pozem. a budov pre 

priem. zónu 

325 300,41 25.2.2008 31.1.2018 38 770,04 2 755,00 35 815,00 

VÚB, a.s. - IBV za 

Teheľňou, výstavba 

bytov, rekult. 

skládky, telocvične 

968 077,76 10.5.2010 31.3.2020 329 077,76 9 000,00 117 000,00 

VÚB, a.s. -  - kapit. 

výdavky (MŠ 

Vajans., auto pre TS, 

osobné auto 

485 000,00 7.7.2015 25.5.2023 165 124,01 5 500,00 66 000,00 

SLSP, a.s.  - výmena 

okien ZŠ Zlatá 
240 000,00 25.9.2015 25.9.2019 165 000,00 5 000,00 60 000,00 

Stefe Rožňava, s.r.o. 

- rekonštrukcia 

objektov Spojenej 

školy 

234 636,00 31.12.2015 28.2.2020 185 898,25 4 888,25 58 659,00 

suma spolu           434 974,00 

1/2 sumy           217 487,00 
 

 



Sta n o v i s k á   odborných komisií pri MZ 

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa  16.11.2017 

odporučila MZ schváliť zmenu uznesenia MZ č. 113/2017 zo dňa 29.6.2017 v bode 4 nasledovne: 

tvorbu rezervného fondu v sume 412 465,13 € a jeho použitie na kapitálové výdavky schválené v 

rozpočte mesta na rok 2017 v sume 194 978,13 € a výdavky finančných operácií schválené 

v rozpočte mesta na rok 2017 v sume 217 487 €. 


