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Dôvodová správa 
 
 

Predkladáme návrh na riešenie financovania havarijného stavu vykurovania a 
splaškovej kanalizácie v ZŠ Mojmírova ulica. 

Dňa 14. 03. 2013 boli na mestský úrad doručené dve žiadosti Rady školy pri Základnej 
škole Mojmírova v Zlatých Moravciach, v ktorých žiadali stanovisko zriaďovateľa 
k vzniknutej havarijnej situácie v ZŠ Mojmírova a k postupu riešenia havarijného stavu 
nefunkčného vykurovania pavilónu B a vykurovacích rozvodov a havarijného stavu 
splaškovej kanalizácie. 

 
Na základe Uznesenia č. 405/2012 prijatého MsZ dňa 20.09.2012, v ktorom bola 

schválená rekonštrukcia kanalizácie v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu havarijného 
stavu bola objednaná projektová dokumentácia, ktorá bola zhotovená v roku 2012. Cena za 
PPD vo výške 3.600 € bola uhradená z bežných príjmov mesta v roku 2013. Na základe 
projektu je predpokladaná výška investície na rekonštrukciu kanalizácie vo výške 31.988 €. 
Výdavky na rekonštrukciu kanalizácie boli súčasťou zásobníka investičných akcií, ktoré boli 
v roku 2012 opakovane predkladané do MsZ na financovanie prevzatím úveru. Mesto nemalo 
dostatok vlastných príjmov na realizáciu rekonštrukcie. 

 
Na základe záverov rokovania komisie školstva a finančnej komisie Mesto Zlaté Moravce ako 
zriaďovateľ ZŠ Mojmírova požiada Obvodný úrad, odbor školstva Nitra o poskytnutie 
finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v celkovej výške 31.988 €. V prípade, 
že mestu nebudú poskytnuté finančné prostriedky v požadovanej výške, dofinancovanie bude 
predložené na 24. zasadnutie MZ, ktoré sa podľa harmonogramu zasadnutí uskutoční v júni. 

 
Riaditeľka ZŠ Mojmírova ulica, Mgr. Dagmar Chrenková, z dôvodu nefunkčného 

vykurovania v pavilóne B požiadala o riešenie tejto situácie, nakoľko bola obmedzená 
prevádzka školy a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Na základe uvedenej 
situácie a nadmerného úniku vykurovacej vody bola vykonaná nevyhnutná rekonštrukcia 
tepelného kanála pre objekt kuchyňa s jedálňou a pavilón B. Cena za vykonanú rekonštrukciu 
predstavuje celkom 9.064,50 €. Krytie uvedeného výdavku je predložené v návrhu na zmenu 
kapitálového rozpočtu mesta. ZŠ Mojmírova v prípade schválenia uvedeného návrhu bude 
poskytnutý transfer z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 9.064,50 € s účelovým určením na 
úhradu výdavku za rekonštrukciu tepelného kanála. 

Následne bola objednaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu ÚK - Pavilón B v 
ZŠ Mojmírova. Cena za vyhotovenú PPD predstavuje 450 €. Výdavok na PPD je súčasťou 
návrhu na zmenu kapitálového rozpočtu mesta. Na základe vypracovanej projektovej 
dokumentácie je kalkulácia nákladov na rekonštrukciu kúrenia v pavilóne B v celkovej sume 
11.350 €. 

Uvedené výdavky vo výške 11.350 € navrhujeme financovať z prevzatého úveru 
s účelovým určením na rekonštrukciu školských zariadení. 

Na základe uvedeného celkové výdavky na rekonštrukciu kúrenia predstavujú sumu 
20.864,50 €. 

 
 

 
 
 
 



 
Uznesenie č. ..../2012 

z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.04.2013 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej kanalizácie 
v ZŠ Mojmírova 
 
 
s c h v a ľ u j e 

1. Financovanie rekonštrukcií havarijného stavu vykurovania a splaškovej kanalizácie 
v ZŠ Mojmírova podľa predloženého návrhu 

2. Použitie úverových zdrojov vo výške 11.350 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ 
Mojmírova 

3. Vlastné zdroje mesta vo výške 9.514,50 € na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ 
Mojmírova 

 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 
 

      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
                                            Mgr. Mario Lénárt 

                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 


