
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 26. 9. 2019 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  

  

Návrh na zmenu rozpočtu TSM 
 

 

Predkladá: 

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH 

Riaditeľ TSM 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo  

              schvaľuje 

1 zmenu rozpočtu TSM 
 

 

 
 

 

Prerokované : 

 

Zmena rozpočtu TSM 

 

 

 

Vypracoval : 

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH 
 

 

Materiál obsahuje: 

 

Dôvodnú správu - Návrh na zmenu 

rozpočtu TSM 

Zápisnica dozornej komisie  

 

 

Kontrolu zákonnosti a správnosti 

návrhu na uznesenie vykonali : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava 

Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563 

 

 

 

 

                                                                                     Mestský úrad v Rožňave    

                                                                 Šafáriková 29 

                                                                                                               048 01 Rožňava 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                               Vybavuje                                                                     Rožňava                                          

        4.9.2019           

 

                          

 

Vec : Dôvodová správa  - návrh na 1. Zmenu rozpočtu TSM -   

 Návrh na zvýšenie rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava  príspevkovej organizácie mesta 

 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

verej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh 1. Zmeny rozpočtu na rok 

2019 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný. /príloha 1/ 

 

Technické služby mesta Rožňava ako príspevková organizácia mesta Rožňava predkladá návrh na 

zmenu rozpočtu  

 

1. Dopravné značenie : výmena starého alebo poškodeného DZ  

- osadenie trvalého dopravného značenia pre vozidlo s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so 

zdravotným postihnutím: počet čakajúcich žiadostí 7, počítať s nárastom žiadostí, rezerva 10 žiadostí 

- realizácia projektov organizačných opatrení v doprave : osadenie dopravného značenia - 8 projektov 

Suma 1500,- € 

 

2. Kanalizačné vpuste : výmena starých, poškodených alebo chýbajúcich liatinových mreží za nové       

liatinové alebo kompozitné plastové vtokové mreže – výber mreží a dodávateľa podľa prieskumu trhu  

a budúcich predložených cenových ponúk: cca 20 ks x 150 € = 1500 € 

 

Oprava prevodovky multifunkčného stroja Holder 7200,- € 

Vysávač lístia 1500,- €  

Mobilné toalety na cintoríne  800,- € 

Oprava schodov Dom smútku Nadabula  700,- € 

 

mailto:tsmrv@mail.t-com.sk


Na základe požiadavky zriaďovateľa Technické služby mesta ukladajú zámkovú dlažbu na chodníkoch 

na Vargovom poli výška nákladov pri pokládke je vyčíslená na sumu      76800,-€ 

     

 

Celková zmena na zvýšenie rozpočtu  90000,- € 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

                                                                                                                 Technické služby mesta Rožňava 

                                                                                                                  PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH               

          riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



Technick6 sluZbv mesta Roiilava. Stftnick6 21. 048 01 RoZilava

26pisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dira6.9.2019

Pritomni: podl'a prezendnej listiny

Program:

1. D6vodnr[ sprfva
2. Ndvrh zmeny rozpoitu
3. Plnenie rozpoitu

1. Dozomdkomisia odsrihlasila d6vodnri spr6vu, berie na vedomie.

2. Dozomd komisia odsrihlasila n6vrh zmeny rozpodtu, berie na vedomie. Zmena

rozpodtu neodzrkadluje v plnej v;fSke sluZby aprdce uZ vykonan6 ako aj objednan6 na

zirklade poZiadaviek zriad'ovatella.

3. Dozomi komisia odsrihlasila plnenie rozpodtu, berie na vedomie.

Prezenini listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dfia 6,9.2019

Dozornf komisia:

1. Ing. Ondrej Boladek

2. Ing. Attila Kelecs6nyi

3. Ing. Filip Poll6k

Riaditef :

1. PaedDr. Miku165 Gregor

Podnis:
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