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Krok za krokom
Od konca marca má naše mesto konečne právoplatný rozpočet 
pre rok 2013. Bol predložený ako poslanecký návrh a rokova-
nie o ňom bolo zvolané tiež z iniciatívy poslancov. Môžeme teda 
nadviazať na článok vo februárových zvestiach, kde sme infor-
movali o našich piatich konkrétnych zámeroch pre kapitálový 
rozpočet. V tomto článku niektoré z nich rozvedieme.

1. Škola Vajanského
V schválenom rozpočte na rok 
2013 sme navrhli rekonštruovať 
ZŠ Vajanského zo zdrojov z úve-
rovej linky EBRD – programu 
MUNSEFF, ktoré sú určené pre 
mestá a obce a slúžia na podporu 
projektov energetickej 
efektívnosti v mestách 
a obciach, na investície 
smerujúce k znižovaniu 
energetickej náročnos-
ti. Súčasťou poskytnu-
tého úveru je bezplatná 
technická asistencia pre 
mesto v podobe vypra-
covania energetického 
auditu a energetického 
certifikátu a predovšet-
kým výplata nenávrat-

ného príspevku z grantových 
zdrojov EÚ po úspešnej reali-
zácii projektu vo výške 10% až 
15% z výšky úveru v závislosti 
od kombinácie opatrení. 
Rekonštrukcia zahŕňa investíciu 
do opatrení vedúcich k úspore 

energie - výmena okien, vyregu-
lovanie vykurovacieho systému, 
výmena svietidiel, zateplenie 
budovy. Požadovaná minimál-
na úroveň energetických úspor 
musí dosiahnuť 30%, ako kom-
binácia uvedených opatrení, 
aby mesto získalo nárok na vý-
platu nenávratného príspevku 
z grantových zdrojov EÚ. 

2. Revitalizácia Komenského
Vežiak na Komenského ulici 
číslo 10 so 72 bytmi si obyva-
telia komplexne zrekonštruova-
li s vynaložením nemalých fi-
nančných prostriedkov (oprava 

strechy, zateplenie, no-
vé okná, nové výťahy, 
rekonštrukcia balkónov, 
rekonštrukcia vstupu 
so suterénnymi priestor-
mi a iné ). Niekoľ-
ko násobne od roku 
2010 žiadajú o úpravy 
mestských priestorov 
v okolí bytového do-
mu, ktorý je v dezo-
látnom stave. Do domu 
im totiž zateká dažďo-

vá voda, autá parkujúce v doty-
ku so stenou domu ju poškodzu-
jú, na príjazdovej komunikácii 
si autá v jame už aj ničia pod-
vozky... Snažíme sa intenzív-
ne komunikovať s obyvateľ-
mi bytového domu hľadajúc 
dostupné riešenia. Dosiahlo sa, 
že títo ľudia sa dohodli na rieše-
ní problémov, k čomu prispejú 
svojou dobrovoľníckou prácou. 
Finančný rámec je vytvorený 
v prijatom rozpočte. Nasledo-
vať by mala odborná a ďa-
lej  technická a materiálna po-
moc mestského úradu.
Veríme, že krok za krokom spo-
ločne zmeníme zámery na sku-
točnosť. Ak je cieľ zhodný pre 
obyvateľov, primátorku, poslan-
cov i úradníka a mesto na to má 
finančné prostriedky, neexistujú 
neprekonateľné prekážky pre je-
ho úspešné naplnenie.
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Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2013
Z uznesení MsZ uskutočneného 19. marca 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Modre na marcovom 
zasadaní prijali nasledovné uznesenia týkajúce sa rozpočtov 
mesta a mestských organizácií.

Msz schválilo:
• rozpočet rozpočtovej organizá-
cie Základnej školy Ľ. Štúra na rok 
2013 - príjmy vo výške 770 924,- 
€ a výdavky vo výške 770 924,- €, 
z toho bežné výdavky na ZŠ sú vo 
výške 543 461,- €, bežné výdavky 
na školský klub detí sú vo výške 
81 749,- €, bežné výdavky na škol-
skú jedáleň pri ZŠ sú vo výške 114 
220,- € a bežné výdavky na špor-
tovú halu pri ZŠ sú vo výške 31 
494,- €

• rozpočet rozpočtovej organizácie 
Základnej školy Vajanského ul. na 
rok 2013, a to nasledovne: príjmy 
vo výške 569 653,- € a výdavky vo 
výške 569 653,- € z toho bežné vý-
davky na ZŠ sú vo výške 495 253,- 
€ a bežné výdavky na Školský klub 
detí sú vo výške 74 400,- €

• rozpočet rozpočtovej organizácie 

Materská škola na rok 2013, a to 
nasledovne: príjmy vo výške 530 
623,- € a výdavky vo výške 530 
623,- €, z toho bežné výdavky na 
MŠ sú vo výške 435 689,- €, bež-
né výdavky na školskú jedáleň 
pri MŠ sú vo výške 94 934,- €
 
• rozpočet rozpočtovej organizá-
cie Základná umelecká škola na 
rok 2013, a to nasledovne: príjmy 
vo výške 283 060,- € a výdavky vo 
výške 283 060,- €

• rozpočet príspevkovej organi-
zácie Mestského centra sociál-
nych služieb Modra na rok 2013, 
a to nasledovne: náklady vo výške 
614 778,- € a výnosy vo výške 614 
778,- €, z toho príspevok z rozpoč-
tu mesta vo výške 242 482,- €, ka-
pitálové príjmy Mestského centra 
sociálnych služieb Modra vo výške 
57 200,- € a použitie vlastných pro-

striedkov z roku 2012 na kapitálo-
vé výdavky na kapitálový výdavok 
vo výške 7 440,- €

• rozpočet príspevkovej organizá-
cie Mestského kultúrneho strediska 
na rok 2013 nasledovne: náklady 
vo výške 237 981,- € a výnosy vo 
výške 237 981,- €, z toho príspe-
vok z rozpočtu mesta vo výške 184 
843,- €

MsZ zobralo na vedomie:
odborné stanovisko hlavnej kon-
trolórky k návrhu rozpočtu na ro-
ky 2013 - 2015 zverejneného dňa 
5. 12. 2012. 

MsZ schválilo:
- poslanecký návrh programové-
ho rozpočtu mesta Modra na rok 
2013 v predloženom znení, a to 
nasledovne: celkové príjmy vo 
výške 5 853 415,- €, z toho bež-
né príjmy vo výške 4 922 071,- €, 
kapitálové príjmy vo výške 113 
068,- €, príjmové finančné operá-
cie vo výške 798 276,- €. Celko-
vé výdavky vo výške 5 853 415,- 
€, z toho bežné výdavky vo výške 

4 897 844,- €, kapitálové výdav-
ky vo výške 914 248,- € a výdav-
kové finančné operácie vo výške 
21 324,- €.

Poslanci MsZ zobrali na vedo-
mie aj návrh viacročného roz-
počtu mesta Modry na roky 2014 
a 2015.

MsZ vyjadrilo súhlas s člen-
stvom mesta Modry v Združení 
historických miest a obcí Slo-
venska. V závere rokovania ulo-
žili poslanci Mestskému úradu 
povinnosť predložiť novelizáciu 
VZN č. 8/2005 o určovaní ná-
jomného za prenájom nebyto-
vých priestorov a pozemkov vo 
vlastníctve mesta Modra na naj-
bližšie pracovné zastupiteľstvo, 
a uložilo MsÚ zverejňovať zá-
pisnice zo zasadnutí komisií MsZ 
na oficiálnom webovom sídle 
mesta Modry.
 (red, 

podľa zápisnice 
a uznesení z www.modra.sk)

ZŠ Vajanského. 


