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1. Návrh na uznesenie:     

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie: 

- informáciu o výške financovania z vlastných zdrojov (neoprávnené výdavky a 5% 

spolufinancovanie) vo výške cca 31 000,- Eur (suma s DPH) – „Obradná sieň“. 

  

Dôvodová správa: 

1)      Výška neoprávnených výdavkov by nemusela prekročiť 15000,- Eur s DPH. Pre istotu (z 

pohľadu možností vzniku prác navyše alebo navýšenia neoprávnených výdavkov zo strany 

Envirofondu) by sme uvažovali o neoprávnených výdavkoch v sume 20000,- Eur  s DPH, 

ktoré by išli z rozpočtu mesta.        

   - Keďže nepoznáme skutočnú výšku oprávnených výdavkov, spolufinancovanie z rozpočtu 

mesta vo výške 5% z oprávnených výdavkov určiť záväzne nevieme, preto by sme ju 

predbežne vztiahli k celkovej sume diela t. j. 215 925,35 Eur s DPH t.j. cca 10 800,- Eur 

s DPH..             

2)      Predbežne by sme teda v rozpočte mesta viazali pre spolufinancovanie dotácie z Envirofondu 

sumu cca 31 000,- Eur ako sumu konečnú. 

3)      Pozn. Uvedené informácie sú iba odhad, nakoľko skutočná suma neoprávnených výdavkov 

nám bude známa až po posúdení rozpočtu na Environmentálnom fonde. Pokiaľ nedôjde 

k zásadnej odchýlke v určení výšky neoprávnených výdavkov s našim predpokladom 

a nevznikne ani zásadný vopred neidentifikovateľný problém počas realizácie stavebných 

prác, predpokladáme, že skutočná suma z vlastných zdrojov by mohla byť nižšia ako 31000,- 



Eur. (Spoluúčasť sa určuje vo výške 5% z oprávnených výdavkov, čiže po odpočte 

neoprávnených výdavkov sa reálne bude spoluúčasť počítať zo sumy nižšej ako cca 216000,- 

Eur. ) V súčasnosti uvádzané sumy vychádzajú z aktuálne spracovaného rozpočtu k projektovej 

dokumentácii. Skutočná suma na stavebné práce však bude predmetom súťaže a mala by byť 

nižšia ako uvedených 215 925,35 Eur s DPH. 

 

Mestská rada odporúča MsZ zobrať na vedomie predložený materiál. 

 

 

 


