
Mesto Podolínec 

 

Na zasadnutie   

Mestského zastupiteľstva  

 

V Podolínci 

 

K bodu rokovania číslo:  

Dňa : 14.11.2013  
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Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

 

Predkladá: 

Mgr. Michal Marhefka 

 

Spracoval: 

Mgr. Michal Marhefka 

Jolana Osvaldová 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo vo Podolínci 

schvaľuje 

 

1. Návrh na rozpočtové opatrenie 

- Zníženie bežného výdavku 

Kancelárske potreby, materiál; 

položka programu 1.2 – 633006 vo 

výške 3 000 € 

- Zvýšenie kapitálových výdavkov na 

Projekt Bezpečné mesto Podolínec – 

Kamerový systém na položku 

713005 vo výške 3 000 € 

2. Návrh na rozpočtové opatrenie 

- Vytvorenie novej kapitálovej položky 

719014 Vrátky v programe 1.2 vo 

výške 20 170, 49 € 

- Čerpanie fondu rezerv položka 

454001 vo výške 20 170,49 € 

  

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

1. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.05.2013 rozhodlo rozpočtovým 

opatrením č. 1/2012 o navýšení položky 713005 o 750 €. Po ďalších konzultáciách s Ing. 

Beňom, p. Živčákom a p. Vilčinským sme sa jednoznačne zhodli, že je potrebné kamerový 

systém vybaviť takými zariadeniami, ktoré budú spĺňať svoj účel aj o niekoľko rokov. 

Pôvodne sme chceli inštalovať 3MPx kamery, nakoniec plánujeme inštalovať 5MPx, ktorých 

cena je vyššia ako kamery podľa pôvodného plánu. Z toho dôvodu žiadame mestské 

zastupiteľstvo aby schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2013 v bode 1, a to presun 

finančných prostriedkov z položky Kancelárske potreby, materiál na položku Bezpečné 

mesto Podolínec – Kamerový systém. 

2. Mestu Podolínec bola doručená správa z kontroly na mieste k projektu Regenerácia 

Mariánskeho námestia – Podolínec v ktorej riadiaci orgán vyčíslil neoprávnené výdavky vo 

výške 69 000 € následne na to mesto vyvinulo úsilie a predložilo podľa pokynov 

Riadiaceho orgánu dokumentáciu na základe ktorej bola táto nezrovnalosť ponížená na 

sumu 21 232,09 € z čoho 1 061,60 sú vlastné prostriedky a 20 170,49 € sú zdroje prijaté 

z Európskej únie. Na základe zistenia tejto nezrovnalosti je potrebné vrátiť 20 170, 49 € 

do 19.12.2013. Až po tejto úhrade bude mestu refundovaná posledná žiadosť o platbu 

k danému projektu vo výške 80 376,57 €. 


