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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Podľa § 5 rokovacieho poriadku MsZ kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva býva
spravidla prvým bodom rokovania mestského zastupiteľstva (ďalej len "MsZ").
Podľa § 12 rokovacieho poriadku MsZ kontrolu plnenia uznesení MsZ vykonáva prednosta mestského
úradu a hlavný kontrolór mesta.
Hlavný kontrolór mesta predkladá kontrolu plnenie uznesení MsZ podľa § 18 d) ods. 1 v nadväznosti
na § 18 f) ods. 1 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v rámci schváleného plánu
kontrolnej činnosti.
Prednosta mestského úradu oboznamuje MsZ po začatí rokovania s kontrolou uznesení a so stavom
plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení z posledného zasadnutia MsZ.
Úlohy vyplývajúce z uznesení MsZ, po ich schválení, sa premietajú do úloh vecne príslušných oddelení
mestského úradu, ktorých vedúci písomne predkladajú stanoviská k plneniu daných úloh z prijatých
uznesení.
Uznesenia, ktoré z časového hľadiska alebo z hľadiska ich obsahu sa považujú za splnené sa
vypúšťajú zo sledovania.
Všetky prijaté uznesenia MsZ a nariadenia mesta sú zverejnené na webovom sídle mesta.
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2. MATERIÁL:
Kontrola plnenia uznesení MsZ
K dnešnému dňu je v sledovaní celkom 39 uznesení MsZ, z toho:
•

z r. 2019 - 2 uznesenia MsZ, a to č. 66/2019, 225/2019.

•

z r. 2020 - 3 uznesenia MsZ, a to č. 88/2020, 173/2020, 174/2020.

•

z r. 2021 - 21 uznesení MsZ, a to č. 20/2021, 62/2021, 63/2021, 64/2021, 65/2021, 66/2021,
67/2021, 68/2021, 69/2021, 70/2021, 71/2021, 72/2021, 77/2021, 109/2021, 158/2021, 164/2021,
189/2021, 193/2021, 202/2021, 204/2021, 205/2021.

•

z r. 2022 – 13 uznesení MsZ, a to č. 30/2022, 32/2022, 33/2022, 49/2022, 54/2022, 55/2022,
56/2022, 58/2022, 59/2022, 60/2022, 61/2022, 62/2022, 63/2022.

Za sledované obdobie bolo prijatých 686 uznesení MsZ a vypustených celkom 647 uznesení MsZ ako
splnených.
Stav plnenia uznesení MsZ a prijatých nariadení mesta:
Zasadnutie MsZ

Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
26.01.2022
23.02.2022
18.05.2022
30.06.2022
07.09.2022
14.12.2022
Spolu

Prijaté
nariadenia
mesta
10
12
10

Prijaté
uznesenia MsZ

Splnené uznesenia
MsZ

Uznesenia MsZ v
sledovaní

(vypustené zo sledovania)

(trvajú, v plnení)

230
177
210

228
174
189

2
3
21

0
2
1

5
37
27

5
34
17

0
3
10

35

686

647

39
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
ku kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
berie na vedomie stav plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 4.
Číslo materiálu: 54/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
Prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektov zo zdrojov EÚ

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ
5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 369/90 Z. z.
Zákona č. 583/2004 Z. z..

Materiál vypracoval:
Ing. Silvia Hájniková
referent rozpočtu

Materiál predkladá:
Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Mesto Skalica sa zapojilo do viacerých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „NFP“) na financovanie projektov zo zdrojov EÚ. Viaceré projekty boli vyhodnotené ako úspešné,
na základe čoho došlo k uzavretiu zmlúv o poskytnutí NFP na realizáciu nasledovných projektov:

Názov projektu
Zvýšenie kvality
infraštruktúry
vzdelávania v Skalici ZŠ Strážnická 1
Zelená strecha - MŠ
Skalica - pracovisko na
ul. Dr. Clementisa
Moderné technológie
mesta Skalica
Vodozádržné opatrenia v
intraviláne mesta Skalica
- Hviezdoslavova ulica,
SNP1, SNP2
Regenerácia
vnútrobloku sídliska na
ul. Športová

Poskytovateľ dotácie
Integrovaný
regionálny operačný
program
Operačný program
Kvalita životného
prostredia
Operačný program
Integrovaná
infraštruktúra
Operačný program
Kvalita životného
prostredia
Integrovaný
regionálny operačný
program

SPOLU

Celkové
výdavky

Schválená
dotácia

Predpokladaný
termín
realizácie

177 651 €

149 796 € 06-10/2022

239 400 €

181 470 € 06-09/2022
07/2022 438 493 € 10/2023

*461 572 €

314 562 €

169 762 € 07-10/2022

944 174 €

08/2022 854 523 € 06/2023

2 137 359 € 1 794 044 €

* nie je ešte ukončené verejné obstarávanie; výška výdavkov je iba odhadovaná

Odhadovaná výška celkových výdavkov na realizáciu už schválených projektov je 2 137 359 Eur. Maximálna
výška schváleného NFP je 1 794 044 Eur.
Systém financovania uvedených projektov prebieha prevažne formou refundácie, t. z. najprv je potrebné celý
projekt zrealizovať a následne budú mestu Skalica ako prijímateľovi NFP refundované výdavky vynaložené
na jednotlivé projekty maximálne vo výške schválenej dotácie.
Mesto Skalica má momentálne v hodnotiacom procese predložené ďalšie 4 projekty na spolufinancovanie zo
zdrojov EÚ:

Názov projektu

Poskytovateľ dotácie

Modernizácia techniky v Dome
kultúry Skalica
Cyklotrasy v meste Skalica - ul.
Pplk. Pľjušťa a D. Jurkoviča
Rozvoj turistickej infraštruktúry
prihraničného regiónu
Regenerácia vnútrobloku sídliska
na ulici L. Svobodu v Skalici

Integrovaný regionálny
operačný program
Integrovaný regionálny
operačný program
Fond malých projektov Interreg V-A SR-ČR
Integrovaný regionálny
operačný program

SPOLU

Celkové
odhadované
výdavky

Požadovaná
dotácia

165 923 €

157 627 €

172 222 €

163 611 €

27 300 €

25 935 €

297 081 €

282 227 €

662 526 €

629 400 €
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V prípade úspešnosti aj projektov, ktoré sú aktuálne v schvaľovacom procese, budú celkové výdavky na
realizáciu všetkých projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ predstavovať sumu 2 799 885 Eur.
So zreteľom na uvedené skutočnosti a vysoký objem výdavkov mesto bez úveru nemá možnosť
predfinancovať dotácie získané v rámci jednotlivých programov. Z tohto dôvodu navrhujeme zabezpečiť
dočasné financovanie projektov formou čerpania preklenovacieho úveru do výšky 2 000 000 Eur. Z úveru by
sa tak platili faktúry za vykonané práce schválených projektov a po obdržaní dotácie sa následne tento úver
splatí.
Uvedený úver sa nezapočítava do dlhovej služby mesta (úverovej zaťaženosti) v zmysle §17 ods. 8 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.

2. MATERIÁL:
V súvislosti s realizáciou a financovaním projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ oslovilo Mesto
Skalica 4 banky so žiadosťou o vypracovanie indikatívnej ponuky na preklenovací úver. Ponuku nám zaslali
všetky banky, konkrétne: Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka, Prima banka a Všeobecná
úverová banka. Po dôkladnom zvážení všetkých podmienok bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia indikatívna
ponuka od VÚB, a.s.
Ponuka od VÚB, a.s.:
typ úveru:
výška úveru:
účel:
čerpanie:
variabilná úroková sadzba:
sprac. poplatok
zabezpečenie úveru
doba splácania

termínovaný preklenovací úver
2 000 000 €
úhrada nákladov na projekty
spolufinancované zo zdrojov EÚ
do 31.12.2023
6M EURIBOR + 0,29% p. a.
12M EURIBOR + 0,29% p. a.
bez poplatku
bez zabezpečenia
3 roky

Pre úplnosť uvádzame referenčné sadzby EURIBOR zo dňa 03. 06. 2022:
6M = -0,008 % p. a.
12M = 0,486 % p. a.
Vzhľadom na rastúci trend výšky úrokovej sadzby EURIBOR predpokladáme, že ku dňu podpisu zmluvy
bude už aj 6M EURIBOR v kladných hodnotách, čo ovplyvní celkovú úrokovú sadzbu úveru.

7

3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ../2022
k návrhu Prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektov zo zdrojov EÚ

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
1. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu preklenovacieho úveru na
financovanie projektov zo zdrojov EÚ.
2. Schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru od VÚB, a. s. do výšky 2 000 000 € na úhradu
nákladov na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 – 2020.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14. 06. 2022:
Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča tento materiál schváliť.

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 69/2022 a 70/2022
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica
1. Zobrať na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu preklenovacieho úveru na
financovanie projektov zo zdrojov EÚ.
Uznesenie bolo prijaté.
2. Schváliť prijatie preklenovacieho úveru od VÚB, a. s. do výšky 2 000 000 € na úhradu nákladov
na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 – 2020.
Uznesenie bolo prijaté.
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5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu
preklenovacieho úveru
STANOVISKO
hlavného kontrolóra mesta Skalica k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ďalej len zákon č.
583/2004 Z.z.) hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných
zdrojov pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu predkladám stanovisko k návrhu na
financovanie investičného zámeru – financovanie projektov spolufinancovaných zo
zdrojov EU.
Základné údaje o úvere
Druh úveru: termínovaný preklenovací úver
Veriteľ:

VÚB, a. s.

Výška úveru: 2 000 000,- eur
Účel úveru: úhrada nákladov na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.
Splatnosť úveru: 3 roky
Čerpanie : do 31.12.2023
Úrokové rozpätie: variabilná úroková sadzba :
6M EURIBOR + 0,29% p.a
12M EURIBOR + 0,29% p.a.
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia
Euribor® je medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie, ktorá
bola zavedená v roku 1999.

Euribor® je sadzba, za ktorú sú euro termínové vklady ponúkané jednou bankou inej
banke na medzibankovom trhu. Zverejňovaná je o 11:00 SEČ pre spotovú hodnotu (T+2).
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Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania
Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17
zákona č. 583/2004 Z. z.. Podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje
financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Obec môže vstupovať len do takých
záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo
nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení
§
17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné
zdroje financovania, len ak sú splnené nasledovné podmienky:
a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
b/
suma
splátok
návratných
zdrojov
financovania
vrátane
úhrady
výnosov a suma splátok záväzkov
investičných dodávateľských úverov
neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z
Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn
záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu
rozpočtového roka, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských
záväzkov obce.
Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.
z. nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru
poskytnutého
zo
ŠFRB
na
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je za
hrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy
dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, z
návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie predfinancovania
realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa
Európska
územná
spolupráca
a
programov
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku
poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobit
ného predpisu. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného
splatenia.
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V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že hlavný kontrolór v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. skúma iba dodržanie podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania, v tomto stanovisku neskúma objem, rentabilitu úveru, charakter a
skladbu investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod.

Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru na
financovanie projektov zo zdrojov EÚ
Na základe predložených údajov a výpočtov konštatujem, že mesto Skalica spĺňa
podmienky uvedené v §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a v roku 2022 môže
preklenovací úver na financovanie projektov zo zdrojov EÚ vo výške 2 000 000,- eur
prijať.

V Skalica, dňa 14.6.2022
Ing. Gejza Liska, hlavný kontrolór
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 5.
Číslo materiálu: 55/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
Schválenie mimoriadnej dotácie pre MFK Skalica, o. z.

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 583/2004 Z. z..
VZN Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Skalica
Žiadosti od MFK Skalica, o. z..

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Dušan Vavrinec
prednosta MsÚ

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

Ing. Silvia Hájniková
referent rozpočtu

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Mesto Skalica obdržalo dňa 14. 06. 2022 od MFK Skalica o. z. žiadosť o mimoriadnu finančnú podporu
v oblasti podpory športovej činnosti. MFK Skalica o. z. žiada financie na nevyhnutné opravy a udržiavacie
práce areálu mestského futbalového štadióna v celkovej výške 45 000 Eur.
Na základe obdržanej žiadosti a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica navrhujeme schválenie mimoriadnej dotácie nasledovne:

Žiadateľ:
MFK Skalica o. z.

Účel dotácie

Žiadaná
dotácia
Materiálno – technické zabezpečenie zázemia 45 000 Eur
a priestorov MFK Skalica

Schválená
dotácia
45 000 Eur
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2. MATERIÁL:

15
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ../2022
k návrhu Schválenie mimoriadnej dotácie pre MFK Skalica, o. z.

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
1. Schvaľuje poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 45 000 Eur pre MFK Skalica o. z. na
materiálno – technické zabezpečenie zázemia a priestorov MFK Skalica.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.06.2022:
Ekonomická komisia odporúča schváliť predložený materiál.
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. 7/2022 zo dňa 16.6.2022:
Komisia odporúča MsZ schváliť poskytnutie mimoriadnej dotácie na podporu športu.

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 71/2022
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica:
1. Schváliť poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 45 000 Eur pre MFK Skalica o. z. na
materiálno – technické zabezpečenie zázemia a priestorov MFK Skalica.
Uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 6.
Číslo materiálu: 56/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
Zmena rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č.3
rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2022
Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
č. 583/2004 Z.z.

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Dušan Vavrinec
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 15.12.2021 schválilo rozpočet mesta Skalica na rok 2022
s celkovým hospodárskym výsledkom vo výške 131 790 Eur.
Dňa 23. 02. 2022 bola uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/2022 schválená zmena
rozpočtu č. 1/2022, pričom hospodársky výsledok mesta sa znížil o 31 927 Eur na celkovú
sumu 99 863 Eur. Zmenu rozpočtu č. 2/2022, ktorou sa zmenil hospodársky výsledok na
63 417 Eur, schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 18. 05. 2022.
Vzhľadom na potrebné úpravy rozpočtu týmto predkladáme návrh na ďalšiu zmenu rozpočtu
č. 3/2022, čím by sa celkové hospodárenie mesta zvýšilo na 119 786 Eur.
BEŽNÝ ROZPOČET (BR) :
Zmeny v príjmovej časti BR - celkom zvýšenie o 308 910 €
- úpravy príjmov v časti rozpočet mesta (bez RO) – zvýšenie o 299 347 €
Predkladaná zmena zahŕňa úpravu príjmov z transferov zo ŠR, zapojenie grantu pre
hasičov, grantu zo Schaeffleru a ENGIE Services, zvýšenie príjmov z dividend BVS,
vyúčtovanie za nájomné byty za rok 2021, zvyšujeme príjem na základe zmlúv o zriadení
vecných bremien. Podľa reálneho vyúčtovania upravujeme tiež príjem za pokuty ako aj
za predaj vstupeniek na Trdlofest.
Zapojenie transferu z Plánu obnovy a odolnosti na projekt Pomocný vychovávateľ v MŠ.
- úpravy príjmov v časti rozpočtové organizácie - zvýšenie o 9 563 €
- Navýšenie transferu zo strany ÚPSVaR na zabezpečenie stravy pre deti v hmotnej núdzi,
a príjmu z vratiek v Materskej škole.
Zmeny vo výdavkovej časti BR - celkom zvýšenie o 144 991 €, z toho:
- úpravy výdavkov v časti rozpočet mesta (bez RO) - zvýšenie o 81 465 €:
Zmena zahŕňa presuny medzi jednotlivými programami a navýšenie príspevku na
stravovanie zamestnancov v dôsledku legislatívnej zmeny o výške stravného platnej od
01.05.2022. Zmeny rozpočtu v jednotlivých programoch:
 Program 1 – navýšenie výdavkov na špeciálne služby – výstavba o +15 000 €
 Program 2 - presun medzi položkami a úprava výdavkov za Trdlofest podľa reality;
navýšenie výdavkov na Skalické dni; celkovo zvýšenie výdavkov o + 2 700 €
 Program 3 – zníženie výdavkov na ihrisko Tornádo (presun do KV), navýšenie
výdavkov na údržbu budov, presun medzi položkami; celkovo zníženie výdavkov o
- 39 740 €
 Program 4 – navýšenie stravného o +610 €
 Program 5 – navýšené stravné, zapojený grant pre hasičov, zníženie výdavkov (presun
na nákup čerpadla do KV); celková zmena +400 €
 Program 6 - bez zmien
 Program 7 – navýšenie výdavkov podľa vyúčtovania MHD za rok 2021 o +60 €
 Program 8 – navýšenie výdavkov na vodorovné dopr. značenie, priechody pre
chodcov a opravu výtlkov vo výške +10 000 €
 Program 9 – navýšenie stravného a výdavkov na výsadbu aj údržbu zelene a obnovu
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zelených plôch v Štíbore (z grantu) za +31 020 €
 Program 10 – navýšenie stravného, presun z programu 10.3 do 3.11 a zapojenie
rezervy z originálnych kompetencií do rozpočtu ROM; celková zmena -10 160 €
 Program 11 – mimoriadna dotácia pre MFK a grant pre ŠK Skalica na beh SI-HolíčHodonín; celkovo navýšenie + 48 500€
 Program 12 – navýšenie výdavkov súvisiacich so 650. výročím mesta; zapojenie
grantu na Artleto a Revitalizáciu parku pri Pomníku padlých; celkovo o + 5 800 €
 Program 13 – navýšenie výdavkov za neobsadené byty a doplnenie položky na opravu
mestských bytov z vyúčtovania spoločnosti SKAL&CO; celková zmena +15 500 €
 Program 14 – navýšenie stravného o +225 €
 Program 15 - bez zmien
 Program 16 – navýšenie stravného o +1 550 €
-úpravy výdavkov v časti rozpočtové organizácie - zvýšenie o 63 526 €:
- Program 10.1. - zapojenie vlastných príjmov z vratiek a z príjmu z ÚPSVaR do
výdavkov, zapojenie poskytnutých finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na
projekt Pomocný vychovávateľ v MŠ, presun medzi položkami
- Program 10.2. – presun v rámci jednotlivých položiek, v ZUŠ zapojenie rezervy
z originálnych kompetencií na vyplatenie odstupného, odchodného a s tým súvisiacich
odvodov do poisťovní.
ZŠ Mallého poskytnutie dotácie na vybavenie novej prvej triedy na školský rok 2022/23;,
poskytnutie dotácie na maľovanie po odsťahovaní SSOŠ Via Humana. Poskytnutie
účelovo určeného daru pre ZŠ Mallého vo výške 6.000 EUR na podporu a rozvoj
vzdelávania - podpora technického vzdelávania na ZŠ Mallého v Skalici od spoločnosti
Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Skalica.
- Program 10.4.; 10.5. v ZŠ Vajanského presun medzi položkami podľa skutočnosti
Saldo BR po zmenách: + 163 919 €.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):
Zmeny v kapitálových príjmoch - zvýšenie o 639 000 €
V kapitálovom rozpočte aktualizujeme príjmy z kapitálových aktív a grantov na základe
uzatvorených zmlúv.
Zmeny v kapitálových výdavkoch - zvýšenie o 746 550 €
Presúvame financie z projektovej dokumentácie na digitalizáciu územného plánu;
znižujeme výdavky na spolufinancovanie inv. aktivít na projekty a zapájame do rozpočtu
projekty Vodozádržné opatrenia – Hviezdoslavova, Regenerácia vnútrobloku Športová ul.,
Cykloeko a Rekonštrukcia hlavnej sály domu kultúry. Znižujeme výdavky na nákup kamier,
dopĺňame položku na kúpu čerpadla pre hasičov; presúvame financie z rekonštrukcie ciest
na výstavbu nových park. miest na sídl. Pelíškova; dopĺňame výdavky na rekonštrukciu
povrchu na detskom ihrisku Tornádo.
Saldo KR po zmenách: - 107 550 €.
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FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) :
Príjmové finančné operácie - zvýšenie o 1 487 800 €
Vo finančných operáciách navyšujeme príjmy z preklenovacieho úveru na financovanie
projektov zo zdrojov EÚ, ktoré by sa mali zrealizovať v roku 2022 a zapájame príjem
z mylnej platby.
Výdavkové finančné operácie - zvýšenie o 1 487 800 €
Vo finančných operáciách zapájame výdavky súvisiace so splátkami istín z
preklenovacieho úveru na financovanie projektov zo zdrojov EÚ a zapájame výdavkovú
položku na vrátenie mylnej platby.
Saldo FO po zmenách: 0 €.

HOSPODÁRENIE MESTA PO ZAPOJENÍ FO:
Celkový výsledok hospodárenia mesta a rozpočtových organizácií mesta sa po
navrhovaných zmenách zvýši o 56 369 € na celkový prebytok vo výške 119 786 €.
Hospodárenie mesta po zmenách celkom: + 119 786 €.

Vývoj hospodárenia mesta v roku 2022
po jednotlivých zmenách rozpočtu
131 790

140 000

119 786

99 863

120 000
100 000

63 417

80 000
60 000
40 000
20 000
0
2022

RO 1

RO 2

RO 3
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2. MATERIÁL:

Zmena rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č.3
rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2022
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Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2022 - zmena č. 3
ROZPOČET MESTA

BEŽNÝ ROZPOČET (BR)

Schválený rozpočet 2022

2022

RO 2

RO 3
17 256 893

1 822 072

1 822 072

9 563

1 831 635

18 565 144

18 779 618

308 910

19 088 528

7 720 266

8 318 214

81 465

8 399 679

10 023 152

10 437 407

63 526

10 500 933

17 743 418

18 755 621

144 991

18 900 612

821 726

23 997

163 919

187 916

bežné výdavky ROM

prebytok / schodok BR

2022

kapit.príjmy (KP) mesta
kapit.príjmy ROM
KP spolu
kapit.výdavky (KV) mesta
kapit.výdavky ROM
KV spolu
prebytok / schodok KR

HOSPODÁRENIE MESTA

č. 3

299 347

bežné výdavky (BV) mesta

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)

Rozpočet po zmene

zmena č. 3

16 957 546

bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)

BV spolu

č. 2

16 743 072

bežné príjmy (BP) mesta

BP spolu

Rozpočet po zmene

RO 2

RO 3

1 512 800

1 737 710

639 000

2 376 710

0

0

0

0

1 512 800

1 737 710

639 000

2 376 710

1 325 600

2 062 035

746 550

2 808 585

0

0

0

0

1 325 600

2 062 035

746 550

2 808 585

187 200

-324 325

-107 550

-431 875

2022

RO 2

RO 3

príjmy celkom

20 077 944

20 517 328

947 910

21 465 238

výdavky celkom

19 069 018

20 817 656

891 541

21 709 197

1 008 926

-300 328

56 369

-243 959

prebytok / schodok hospodárenia

FINANČNÉ OPERÁCIE
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
finančné operácie spolu

HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM

2022

RO 2

RO 3

786 864

2 017 745

1 487 800

3 505 545

1 664 000

1 654 000

1 487 800

3 141 800

-877 136

363 745

0

363 745

131 790

63 417

56 369

119 786
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BEŽNÉ PRÍJMY
PP

akcia

EK
100
111003
121

Daňové príjmy

10 452 025
7 780 625

7 780 625

1211 Daň z nehnuteľností

1 750 000

1 770 000

1 770 000

14 000

14 000

14 000

400

400

400

7 000

7 000

7 000

800 000

810 000

810 000

70 000

70 000

928 561

987 425

10 000

10 000

20 000

20 000

1334 Daň za predajné automaty

133006

1336 Daň za ubytovaciu kapacitu

133013

1330 Poplatok za komunálny odpad

211003
212002
212002
212003

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

7 780 625

133004

211003

Rozpočet po
zmene č. 2

10 422 025

1331 Daň za psa

200

Schválený
rozpočet
2022

1110 Podiel výnosu dane zo ŠR

133001

133015

Poplatok za rozvoj

Nedaňové príjmy
2 Dividendy - Vepos
655 Dividendy - BVS
462 Príjmy z prenajatých pozemkov

0

10 452 025

70 000

242 200

1 229 625

230 000

250 000

10 000

9 950

9 950

9 950

2005 Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok

20 000

20 000

20 000

30 Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co

14 551

14 551

14 551

212003

190 Príjmy z prenajatých budov

1 000

1 000

1 000

212003

192 Príjmy z prenajatých budov

300

300

300

212003

538 Príjmy z prenajatých budov - Lúčky

246 939

246 939

246 939
17 128

212003

576 Príjmy z prenajatých budov - Nádražná

17 128

17 128

212003

593 Príjmy z prenajatých budov - Horská

8 925

8 925

8 925

212003

599 Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa

43 816

43 816

43 816

212003

679 Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka

212003

Príjmy z prenajatých budov - Karvašova 33 b.j.

212003

Príjmy z prenajatých budov - ESO

212003

Príjmy z prenajatých mestských bytov - vyúčtovanie

221004

190 Správne poplatky MsÚ

221004

506 Správne poplatky - za výherné prístroje

221004

586 Správne poplatky - matrika

28 976

28 976

28 976

175 640

175 640

175 640

49 996

49 996

0

0

25 000

25 000

100

100

100

5 000

5 000

5 000

49 996
34 600

34 600
25 000

221004

635 Správne poplatky - stavebný úrad

32 000

32 000

222003

190 Pokuty, penále - MsÚ

0

920

100

222003

197 Pokuty, penále - mestská polícia

0

800

1 000

1 800

222003

635 Pokuty, penále - stavebný úrad

0

2 500

900

3 400

33 000

33 000

-10 600

22 400

5 000

5 000

0

1 300

4 920

4 920

4 920

18 000

20 200

20 200

6 000

6 000

6 000

130 000

130 000

130 000

1 400

1 400

1 400

223001

58 Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest

223001

164 Platby za predaj výrobkov.... - kultúra

223001

190 Platby za predaj výrobkov - MsÚ

223001

197 Platby za predaj výrobkov .... - MsP

223001

635 Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad

223001

636 Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba

223001
223001
223001

Bežné príjmy

názov

2005 Platby za predaj výrobkov.... - jarmok
Platby za predaj výrobkov.... - Musica Sacra
2222 Platby za predaj výrobkov... - koncert na podporu Ukrajiny

223002

140 Platby za predaj výrobkov - CVČ

223002

161 Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor

32 000
1 020

5 000
5 600

6 900

1 144

1 144

3 000

3 000

3 000
11 520

11 520

11 520

229005

Za znečistenie ovzdušia

1 300

1 300

1 300

292008

Príjmy z výťažkov z lotérii

2 000

32 000

32 000

292012

Z dobropisov

1 100

1 100

292027

Iné nedaňové príjmy

2 000

22 000

1 100
-19 400

2 600
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BEŽNÉ PRÍJMY
PP

akcia

EK

názov

zmena č. 3

Rozpočet po
zmene č. 3

Granty a transfery

5 392 486

5 518 096

57 147

311

192 Grant DPO SR- hasiči

0

0

5 000

5 000

311

Grant - Schaeffler

0

0

30 000

30 000

10 000

10 000

2222 Grant - Engie

5 575 243

0

0

312001

15 Transfer zo ŠR - chránená dielňa

26 000

26 000

312001

84 Transfer zo ŠR - Štíbor

95 400

95 400

95 400

1 019 760

1 019 760

1 019 760

312001

616 Transfer zo ŠR - domov dôchodcov

312001

636 Transfer zo ŠR- opatrovateľky

312001

716 Transfer zo ŠR - JESÉNIA

312001

804 Transfer zo ŠR - covid testovanie

312001

Transfer zo ŠR- zachovanie kultúrneho dedičstva

312001

Tranfer zo ŠR - pomoc Ukrajine

312001

Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce

312001

21 Transfer zo ŠR - enviromesto

312012

11 Transfer zo ŠR - školstvo

26 000

0

45 000

45 000

579 696

579 696

579 696

0

0

7 500

7 500

37 600

37 600

73 000

1 368

1 368
7 500

-10 000

63 000
37 600

0

1 000

1 000

3 373 380

3 373 380

3 373 380

20 000

20 000

5 200

5 200

312012

112 Transfer zo ŠR - bazén

312012

190 Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva

312012

586 Transfer zo ŠR - matrika

50 000

56 610

56 610

312012

635 Transfer zo ŠR - stavebný úrad

24 000

24 000

24 000

312012

638 Transfer zo ŠR - Materská škola

88 850

88 850

0

0

312012

Transfer zo ŠR - Pomocný vychovávateľ v MŠ z Plánu obnovy

20 000
1 600

6 800

88 850
19 179

19 179

312012

661 Transfer zo ŠR - ŠFRB

10 100

10 100

10 100

312012

671 Transfer zo ŠR - školský úrad

35 000

35 000

35 000

20 000

20 000

16 743 072

16 957 546

Transfér Dni Európskeho kultúrneho dedičstva

Bežné príjmy

Rozpočet po
zmene č. 2

300

311

CELKOM:

Schválený
rozpočet
2022

20 000

299 347

17 256 893
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BEŽNÉ VÝDAVKY
PP

EK

fukčná
akcia klasifikácia

názov

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1.1

76 200

Výkon funkcie primátora

76 200

0

76 200

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

1.3

633006

521

Všeobecný materiál

633016

521

Reprezentačné - materiál

637002

521

637036

521

642001
642022

0
4 000

4 000

4 000

53 500

53 500

53 500

Konkurzy a súťaže

4 000

4 000

4 000

Reprezentačné výdavky - služby

5 000

5 000

5 000

521

Transfer do NF mesta Skalica

2 000

2 000

2 000

521

Bežné transfery - novorodenci uvitanie

7 700

7 700

25 000

25 000

25 000

25 000

32 000

32 000

2 000

2 000

30 000

30 000

15 000

45 000

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

138 200

138 200

Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

7 700

0

25 000

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
642006

1.6

6

Transfery na členské príspevky

Manažment investícii

0
25 000

15 000

47 000

04.4.3. Výstavba

1.7

637004

588

Všeobecné služby

637005

588

Špeciálne služby

Audit a rating

0
2 000

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
637005

CELKOM:

Bežné výdavky

684

Špeciálne služby

0
5 000

15 000

153 200
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BEŽNÉ VÝDAVKY
PP

akcia

EK

fukčná
klasifikácia

názov

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA
2.1

Propagácia a prezentácia mesta
01.1.1.

2.1.1.

2.2

Propagačné materiály mesta

1 300

3 700

3 700

37 600

37 600

36 100

36 100

1 500

1 500

500

500

500

500

Marketingová komunikácia
6474

Propagácia, reklama, inzercia

637004

6474

Všeobecné služby

Podpora rozvoja cestovného ruchu

6472

37 600
0
36 100
1 500

0

500
0

500

500

60 900

55 900

5 000

5 000

500

500
-800

55 100

Výkonné a zákonodarné orgány

0

620

6471

Poistné a príspevky do poisťovni

631001

6471

Cestovné náhrady tuzemské

631002

6471

Cestovné náhrady zahraničné

633006

6471

Všeobecný materiál

637004

6471

Všeobecné služby

637027

6471

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

37 500

37 500

241 280

246 280

Tradičné trhy
08.2.0.

3 700
0

Výkonné a zákonodarné orgány
Poplatky a odvody

01.1.1.

5 000

Výkonné a zákonodarné orgány

637003

Turisticko informačná kancelária

2.7

1 300

1 300

Všeobecné služby

637012

0

0

Propagácia, reklama, inzercia

2.4

2.5.3

5 000

6473

Veľtrhy

2.5.2

5 000

6473

2.3.1

2.5.1

5 000

637004

01.1.1.

2.5

5 000

637003

01.1.1.

2.3

5 000

Výkonné a zákonodarné orgány

5 000

100

100

100

1 000

1 000

1 000

4 300

4 300

-2 000

13 000

8 000

1 200

2 300
9 200
37 500

3 500

249 780
0

Kultúrne služby

Trdlofest

41 700

46 700

-6 500

40 200

637002

58

Konkurzy a súťaže

25 000

20 000

-4 500

15 500

637004

58

Všeobecné služby

15 000

25 000

-2 000

23 000

637012

58

Poplatky

1 700

1 700

194 880

194 880

10 000

204 880

10 000

200 000

Skalické dni

1 700

880

880

190 000

190 000

Špeciálne služby- VO

1 500

1 500

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

2 500

2 500

4 700

4 700

200

200

200

620

2005

Odvody

637004

2005

Všeobecné služby

637005

2005

637027

2005

Vianočné trhy

880
1 500
2 500
0

4 700

633006

38

Všeobecný materiál

637002

38

Konkurzy a súťaže

1 200

1 200

1 200

637004

38

Všeobecné služby

3 000

3 000

3 000

637012

38

Poplatky

300

300

10 000

10 000

0

10 000
0

1 210

2 210

Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
08.2.0. Kultúrne služby
631002

497

Cestovné náhrady zahraničné

1 000

1 000

633016

497

Reprezentačné - materiál

2 500

2 500

634004

497

Prepravné

1 000

1 000

637004

497

Všeobecné služby

3 000

3 000

637036

497

Reprezentačné výdavky - služby

2 500

2 500

355 280

355 280

CELKOM:

Bežné výdavky

300

2 500
1 000
-1 210

1 790

2 700

357 980

2 500
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PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
3.1

Skalická televízia
01.1.1.
637003

3.4

597

Propagácia, reklama, inzercia

Činnosť samosprávnych orgnánov mesta
01.1.1.
620

3.6

0

24 200

24 200

24 200

57 500

57 500

12 500

12 500

12 500

0
24 200
0

57 500
0

633006

191

Všeobecný materiál

1 000

1 000

1 000

637002

191

Konkurzy a súťaže- Ceny mesta

2 000

2 000

2 000

637004

Všeobecné služby- ceny mesta

2 000

2 000

2 000

637026

Odmeny a príspevky

40 000

40 000

40 000

70 000

68 000

40 000

38 000

Prevádzka a údržba budov a objektov
635006

-30 000

38 000

Výkonné a zákonodarné orgány
Údržba budov, objektov - plánovaná

0
38 000

30 000

30 000

-30 000

0

164 594

164 594

-10 000

154 594

Údržba budov, objektov -neočakávané udalosti

10 000

10 000

5 000

15 000

635006

Údržba budov, objektov- MŠ

40 000

25 000

636001

Nájom budov, objektov

4 300

4 300

Špeciálne služby-majetkové

5 000

20 000

40 000

40 000

630

Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo

Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta
01.1.1.
635006

637005

3.11

24 200

Výkonné a zákonodarné orgány
Poistné a príspevky do poisťovní

01.1.1.

3.7

24 200
Výkonné a zákonodarné orgány

190

571

Výkonné a zákonodarné orgány

637005

Špeciálne služby- právne

637012

Poplatky a odvody - exekúcie

637031

Rezerva na náhradu trov konania

Mestský informačný systém
01.1.1.

0
25 000
4 300
-15 000

5 000
40 000

5 000

5 000

5 000

60 294

60 294

60 294

156 500

156 500

260

156 760

Výkonné a zákonodarné orgány

0

632004

449

Komunikačná infraštruktúra

23 500

23 500

23 500

632005

449

Telekomunikačné služby

21 000

21 000

21 000

633002

449

Výpočtová technika

13 500

13 500

13 500

633003

449

Telekomunikačná technika

3 000

3 000

3 000

633006

449

Všeobecný materiál

8 000

8 000

633013

449

Softwér

13 000

15 000

635002

449

Údržba výpočtovej techniky

1 000

1 000

635004

449

Údržba prevádzkových strojov

500

500

500

636002

449

Nájom prevádzkových strojov, prístrojov

14 500

14 500

14 500

637003

449

Propagácia, reklama, inzercia

637004

449

Všeobecné služby

637005

449

Špeciálne služby - kybernetická bezpečnosť

CELKOM:

Bežné výdavky

3 500

3 500

40 000

40 000

8 000
1 500

16 500
1 000

260

3 760
40 000

15 000

13 000

-1 500

11 500

472 794

470 794

-39 740

431 054
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PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
4.1

Činnosť matriky
01.1.1.
610

4.2

586

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

41 000

41 650

41 650
15 728

0

586

Poistné a príspevky do poisťovní

15 500

15 728

Všeobecný materiál

500

500

500

637001

586

Školenia, kurzy, semináre

500

500

500

637014

586

Stravovanie

637016

586

Prídel do sociálneho fondu

642014

586

Stravovanie - FP

0

650

650

1 800

70

1 870

1 009 188

0

1 009 188

0

483 188

491 000

526 000

2 000

2 000

2 000

2 000

97 415

100 415

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

66 900

69 100

69 100
24 215

Výkonné a zákonodarné orgány

300

Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM

644001

300

Transfer PO založenej obcou - SMM

Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

0
483 188
526 000
0

2 000

Výkonné a zákonodarné orgány
Všeobecný materiál

Spoločný stavebný úrad
635

0

650
0

644001

610

1 800

491 000

Bežné transfery nezaradené

01.1.1.

0
2 000
520

100 935

Výkonné a zákonodarné orgány

0

620

635

Poistné a príspevky do poisťovní

23 415

24 215

632005

635

Telekomunikačné služby

800

800

800

633006

635

Všeobecný materiál

800

800

800

637001

635

Školenia, kurzy, semináre

2 000

2 000

637014

635

Stravovanie

2 400

0

637016

635

Prídel do sociálneho fondu

1 100

1 100

642014

635

Stravovanie - FP

Služby ŠFRB
01.1.1.

4.8

60 898

586

633006

4.7

70

620

01.1.1.
4.6

60 828

633006

01.1.1.

4.4

59 950
Výkonné a zákonodarné orgány

610

661

2 000
450

450
1 100

0

2 400

70

2 470

21 075

21 875

20

21 895

15 000

15 600

15 600
5 450

Výkonné a zákonodarné orgány
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

0

620

661

Poistné a príspevky do poisťovní

5 250

5 450

637014

661

Stravovanie

600

0

0

637016

661

Prídel do sociálneho fondu

225

225

225

642014

661

Stravovanie - FP

Organizácia občianskych obradov
01.1.1.
610

196

0

600

20

620

8 800

8 800

0

8 800

Výkonné a zákonodarné orgány

0
0

0

1 700

1 700

1 700

500

500

500
0

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620

196

Poistné a príspevky do poisťovní

633006

196

Všeobecný materiál

633016

196

Reprezentačné

0

637016

196

Prídel do sociálneho fondu

0

0

637027

196

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

6 600

6 600

6 600

680 240

1 203 106

CELKOM:

Bežné výdavky

610

1 203 716
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PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
5.1

Verejný poriadok a bezpečnosť
03.1.0.
610

5.3

197

397 810

407 210

290

407 500

257 000

263 900

263 900

96 000

98 500

98 500

1 200

800

800

50

50

50

3 680

3 680

3 680

Policajné služby
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

0

620

197

Poistné a príspevky do poisťovní

631001

197

Cestovné náhrady tuzemské

632003

197

Poštové služby

632004

197

Komunikačná infraštruktúra

633001

197

Interiérové vybavenie

700

700

700

633005

197

Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia

1 000

1 000

1 000

633006

197

Všeobecný materiál

1 700

1 400

1 400

633007

197

Špeciálny materiál

550

1 250

1 250

633010

197

Pracovné odevy, obuv

4 800

4 200

4 200

634001

197

Palivo, mazivá, oleje

6 300

6 300

6 300

634002

197

Servis, údržba, opravy

1 800

2 400

2 400

634003

197

Poistenie

1 330

1 330

1 330

635003

197

Údržba telekomunikačnej techniky

200

200

200

635004

197

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov

200

200

200

636001

197

Nájom budov, objektov

300

300

300

637001

197

Školenie

1 000

1 000

1 000

637002

197

Konkurzy a súťaže

350

350

350

637004

197

Všeobecné služby

300

300

300

637005

197

Špeciálne služby

350

350

350

637006

197

Náhrady- rekreačné poukazy

1 500

1 500

1 500

637012

197

Poplatky a odvody

637014

197

Stravovanie

637015

197

637016

197

637027
642014

50

50

10 250

5 000

Poistné

1 300

1 300

1 300

Prídel do sociálneho fondu

4 400

4 400

4 400

197

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

1 500

1 500

197

Stravovanie - FP

0

5 250

180

5 430

90 050

93 700

160

93 860

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

61 000

62 200

62 200

Chránené pracovisko
01.1.1.
610

15

50
110

5 110

1 500

Výkonné a zákonodarné orgány

0

620

15

Poistné a príspevky do poisťovní

18 300

19 250

19 250

635003

15

Údržba telekomunikačnej techniky

1 500

1 500

1 500

636001

15

Nájomné

1 700

1 700

637014

15

Stravovanie

4 500

4 500

637016

15

Prídel do sociálneho fondu

1 050

1 050

1 050

637027

15

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

642013

15

Odchodné

642015

15

Na nemocenské dávky

Bežné výdavky

1 700
160

4 660

0

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

400

400

400
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PP

5.4

akcia

EK

fukčná
klasifikácia

Ochrana majetku mesta
01.1.1.
637004

5.6

názov

4

Rozpočet po
zmene č. 2

1 000

1 000

1 000

1 000

43 230

43 230

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

0

1 000

Výkonné a zákonodarné orgány
Všeobecné služby

Ochrana pred požiarmi
03.2.0.

Schválený
rozpočet
2022

0
1 000
-50

43 180

Ochrana pred požiarmi

0
0

610

192

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620

192

Poistné a príspevky do poisťovní

630

192

Tovary a služby - grant

0
0

0

5 000

5 000

11 700

11 700

11 700

1 100

1 100

1 100
600

632001

192

Energie

632002

192

Vodné, stočné

633003

192

Telekomunikačná technika

600

600

633004

192

Prevádzkové stroje, prístroje

550

550

633005

192

Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia

4 040

4 040

633006

192

Všeobecný materiál

3 200

3 200

3 200

633007

192

Špeciálny materiál

2 020

2 020

2 020

633009

192

Knihy, časopisy, noviny

300

300

300

633010

192

Pracovné odevy, obuv

3 120

3 120

3 120

634001

192

Palivo, mazivá, oleje

3 000

3 000

634002

192

Servis, údržba, opravy

5 710

5 710

1 500

1 500

700

700

700

550
-4 040

0

3 000
-1 010

4 700
1 500

634003

192

Poistenie

635004

192

Oprava prevádzkových strojov, prístrojov

635006

192

Údržba budov, objektov

1 000

1 000

1 000

637001

192

Školenie

1 400

1 400

1 400

637004

192

Všeobecné služby

1 300

1 300

1 300

637015

192

Poistné

1 990

1 990

532 090

545 140

CELKOM:

Bežné výdavky

1 990
400

545 540
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PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6.1

Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu
05.1.0.
637004

21

Všeobecné služby

637004

300

Všeobecné služby

6.3

Skládky KO

6.3.1

Kompostáreň
Nakladanie s odpadmi

635005

54

Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení

637004

54

Všeobecné služby

Skládka KO Mokrý Háj
01.8.0.
641009

CELKOM:

Bežné výdavky

1 022 000

80 000

80 000

0

1 022 000
0

942 000

942 000

144 916

144 916

125 000

125 000

80 000
942 000
0

144 916

0

125 000

0
05.1.0.

6.3.2

1 022 000

Nakladanie s odpadmi

519

0

5 000

5 000

5 000

120 000

120 000

120 000

19 916

19 916

0

19 916

Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Bežné transfery - obec Mokrý Háj

0

19 916

19 916

1 166 916

1 166 916

19 916
0

1 166 916
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PROGRAM 7: DOPRAVA
7.1

Mestská hromadná doprava
04.5.1.
634004

Prepravné

635004

Generálna oprava motorov autusov

644002

Všeobecné služby

CELKOM:

Bežné výdavky

157 000

161 000

2 000

2 000

60

161 060

Cestná doprava

0
30 000

26 000

125 000

133 000

157 000

161 000

2 000
60

26 060
133 000

60

161 060
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PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE
8.1

Správa a údržba miestnych komuniácií
04.5.1.
635006

637005
630

CELKOM:

Bežné výdavky

300

131 000

10 000

141 000
0

0

Oprava poľných ciest

635006
637004

131 000

Cestná doprava
Oprava cyklotrás - Zlat. dolina, Mlynky, Baťov kanál

20 000

Všeobecné služby

101 000

Pasport ciest - digitalizácia
Regulácia parkovania v MCZ

0

20 000
101 000

20 000
10 000

111 000

0

0

0

10 000

10 000

10 000

131 000

131 000

10 000

141 000
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PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
9.2

Verejnoprospešné práce
04.1.2.

9.3

47 000

620

Príspevky do poisťovní

16 500

16 500

16 500

1 000

1 000

1 000

500

500

2 500

2 500

633006

Všeobecný materiál

633010

Pracovné odevy, obuv

637014

Stravovanie

637016

Prídel do sociálneho fondu

Odchytová stanica
554

Príspevky do poisťovní

637004

554

Všeobecné služby

637027

554

Odmeny mimo pracovného pomeru

Správa a údržba verejných priestranstiev
300

Správa a údržba verejnej zelene

637004

Všeobecné služby - výsadba zelene
Obnova zelených plôch v Štíbore - grant
300

Všeobecné služby - údržba zelene

Verejné osvetlenie
06.4.0.

1 300

5 500

705
0
1 300

500

500

500

3 700

3 700

3 700

54 200

54 200

54 200

54 200

216 600

216 600

31 000

247 600

216 600

216 600

31 000

247 600

10 000

10 000

10 000

20 000

0

0

11 000

11 000

206 600

206 600

10 000

216 600

183 000

183 000

0

183 000

143 000

143 000

0

54 200
0
54 200
0

Verejné osvetlenie

632001

300

Energie

635004

300

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Bežné výdavky

1 300

0

Ochrana prírody a krajiny

Údržba verejnej zelene
630

705
5 500

2 520

Ochrana prírody a krajiny
Všeobecné služby

637004

705

5 500

500
20

Výkonné a zákonodarné orgány

620

CELKOM:

0
47 000

05.4.0.

9.10

68 225

47 000

637004

9.8.1

20

Mzdy, platy

05.4.0.
9.8

68 205

610

01.1.1.

9.7

68 205
Všeobecná pracovná oblasť

0
40 000

40 000

527 505

527 505

143 000
40 000
31 020

558 525
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PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ
10.2

Základné školy

57 326

20 000

-10 000

10 000

57 326

20 000

-10 000

10 000

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
10.2.5

Základné školy

10.3

Centrum voľného času

Rezerva na originálne výdavky

09.5.0.
610

140

0
57 326

20 000

-10 000

10 000

99 115

100 715

-210

100 505

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

31 395

32 595

32 595

20 000

20 400

20 400

3 900

3 900

3 900
250

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

0

620

140

Poistné a príspevky do poisťovní

632001

140

Energie

632002

140

Vodné, stočné

250

250

633004

140

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (krúžok varenia)

500

500

500

633006

140

Všeobecný materiál

1 000

1 000

1 000

633009

140

Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...

200

200

200

633011

140

Potraviny (krúžok varenia)

500

500

500

633016

140

Reprezentačné (650 výročie)

500

500

636001

140

Nájom budov, objektov

1 200

1 200

636002

140

Prenájom prístrojov a zariadení

700

700

637001

140

Školenie

200

200

200

637002

140

Konkurzy, súťaže

3 700

3 700

3 700

637002

161

Konkurzy, súťaže CVČ tábor

9 120

9 120

9 120

637004

140

Všeobecné služby

1 500

1 500

1 500

637014

140

Stravovanie

1 500

0

0

637016

140

Prídel do sociálneho fondu

600

600

600

641009

140

Príspevok ostatným CVČ

400

400

642014

140

Stravovanie - FP

0

1 500

637027

140

Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - krúžky

2 550

2 550

637027

161

Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru - tábory

2 400

2 400

2 400

Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - tréneri

17 000

17 000

17 000

620 567

622 106

247 895

247 895

247 895

01.1.1.

637027

10.6

Súkromné školstvo *

10.6.1

Súkromná materská škola

500
-260

940
700

400
50

1 550

Výkonné a zákonodarné orgány
2 550

0

622 106

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
642005
10.6.2

Transfer súkromné školské zariadenie

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná

247 895

247 895

247 895

289 586

289 586

289 586

201 940

201 940

201 940

87 646

87 646

87 646

83 086

84 625

84 625

09.1.1.2. Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou

10.6.4

642005

136

Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná špec. MŠ

642005

137

Transfer súkromné školské zariadenie - centrum špec.

Súkromná základná škola

09.1.2.

10.7

Primárne vzdelávanie

642005

108

Transfer súkromné školské zariadenie - stravovacie zar.

26 827

27 182

27 182

642005

109

Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vzdel. zar.

43 231

44 415

44 415

642005

109

Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ

13 028

13 028

49 490

50 165

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

34 340

34 840

34 840

12 200

12 375

12 375

200

200

200

50

50

50

400

400

400
550

Spoločný školský úrad
01.1.1.
610

671

620

671

Poistné a príspevky do poisťovní

671

Všeobecný materiál

633009

671

Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...

637001

671

Školenie

637006

671

Náhrady- rekreačné poukazy

637014

671

Stravovanie

637016

671

Prídel do sociálneho fondu

642014

671

Stravovanie - FP

Bežné výdavky

50 215

Výkonné a zákonodarné orgány

633006

CELKOM:

13 028

50

0

550

550

1 200

0

0

550

550

550

0

1 200

50

1 250

826 498

792 986

-10 160

782 826
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PROGRAM 11: ŠPORT
11.2

Podpora športových aktivít
08.1.0.

235 218

235 218

48 500

283 718

Rekreačné a športové služby

0

633006

495

Všeobecný materiál

2 000

2 000

2 000

637002

521

Konkurzy, súťaže

3 000

1 500

1 500

637004

495

Všeobecné služby

642001

428

Transfer - Športový klub ŠK Skalica

Bežné výdavky

5 000

0

0
140 000

Transfer - MFK, o.z.

30 218

30 218

Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám

60 000

60 000

235 218

235 218

Údržba objektov a ich časti - projekt športoviská
Transfer - MHKM

CELKOM:

0
3 500

140 000

249
210

642

1 500
140 000

635006
642001
642001

0

45 000

75 218
60 000

48 500

283 718
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PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
12.4

Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít
08.2.0.

12.4.1

12.4.3

Artleto

Konkurzy a súťaže

7 600

66

Všeobecné služby

66

Poplatky a odvody - autorské

637002

66

637004
637012

Musica sacra Skalica
Všeobecné služby

13 300

4 500

4 500

7 600

-3 500

4 100

4 100

4 100

-1 000

3 100

1 300

1 300

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000
43 350

300

1 300

38 850

43 350

Všeobecný materiál

1 600

1 600

1 600

637002

Konkurzy a súťaže

10 200

14 700

14 700

Konkurzy a súťaže

3 000

3 000

3 000

637004

Všeobecné služby

8 050

8 050

8 050

637012

Poplatky a odvody - autorské

1 000

1 000

1 000

15 000

15 000

15 000

521

Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.osobám

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva

20 000

20 000

20 000

637004

20 000

20 000

20 000

8 200

8 200

5 000

13 200

8 200

8 200

5 000

13 200

0

0

5 000

5 000

800

24 800

Všeobecné služby

Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
Kultúrne služby

Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva
635006

95

Údržba budov, objektov - Paulínsky kostol

600

16

Revitalizácia parku - Pomník padlých - grant
Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti

Oddelenie kultúry
08.2.0.
620

12.6.1

79 650

633006

Výstavy a ostatné kultúrne aktivity

600

12.6

0

0
0

Všeobecný materiál

08.2.0.
12.5.7

13 300

300

Tovary a služby - grant

66

642

12.5

13 300
0

66

637002

12.4.6.

79 650

300

630
633006

637004
12.4.5

75 150

Kultúrne služby

164

0
0
8 200

8 200

24 000

24 000

8 200

1 000

1 000

1 000

Kultúrne služby
Poistné a príspevky do poisťovní

0

631001

164

Cestovné tuzemské

200

200

200

631002

164

Cestovné zahraničné

200

200

200

633006

164

Všeobecný materiál

100

100

100

634004

164

Prepravné

1 000

637027

164

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

1 000
1 500

1 000
1 500

650 výročie povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto
630

CELKOM:

Bežné výdavky

650

Tovary a služby - 650.výročie

1 500
20 000

20 000

800

20 800

20 000

20 000

800

20 800

107 350

111 850

5 800

117 650
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PROGRAM 13: BÝVANIE
13.2

Správa a evidencia bytov
01.1.1.
635008

Opravy a údržba bytov

15 500

51 542

0

0

15 200

15 200

0
1 123

1 123

50

1 173

15 351

50

15 401

Všeobecné služby - Nádražná

3 651

3 651

50

3 701

Všeobecné služby - Horská

2 247

2 247

50

2 297

599

Všeobecné služby - Tehelňa

3 370

3 370

50

3 420

691

Všeobecné služby - Karvašova

10 300

10 300

50

10 350

36 042

36 042

15 500

51 542

679

Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka

637004

538

Všeobecné služby - Lúčky

637004

576

637004

593

637004
637004

Bežné výdavky

36 042

15 351

637004

CELKOM:

36 042
Výkonné a zákonodarné orgány
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PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY
14.1

Sociálna pomoc občanom

49 000

49 000

40 000

40 000

0

49 000

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

14.2

642014

59

Transfery jednotlivcom

642026

59

Transfery na dávku v hmotnej núdzi

0
40 000

9 000

9 000

111 450

111 450

3 000

3 000

3 000

Transfery - Štíbor n. o.

95 450

95 450

95 450

Transfery ostatným práv.osobám

13 000

13 000

147 050

153 150

101 000

105 500

105 500
39 600

Dotácie neštátnym subjektom

9 000
0

111 450

10.2.0. Staroba
637002
642001

Konkurzy, súťaže
84

642

14.4

Opatrovateľská služba

0

13 000
225

153 375

10.2.0. Staroba
610

636

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

0

620

636

Poistné a príspevky do poisťovní

38 000

39 600

633010

636

Pracovné odevy, obuv

1 000

1 000

637014

636

Stravovanie

5 400

4 400

637016

636

Prídel do sociálneho fondu

1 650

1 650

642014

636

Stravovanie - FP

0

1 000

50

1 050

38 200

38 200

0

38 200

38 200

38 200

0

38 200

14.8

Zariadenia sociálnych služieb

14.8.1

Činnosť zariadenia Štíbor

1 000
175

4 575
1 650

10.2.0. Staroba

14.15

620

665

Poistné a príspevky do poisťovní

632001

665

Energie

0
900

900

900

15 600

15 600

15 600

632002

665

Vodné, stočné

2 000

2 000

2 000

633006

665

Všeobecný materiál

6 000

6 000

6 000

633009

665

Knihy, časopisy, noviny

635001

665

Údržba interiérového vybavenia

200

200

200

2 500

2 500

2 500

637002

665

Konkurzy, súťaže

4 000

4 000

4 000

637004

665

Všeobecné služby

4 500

4 500

4 500

637027

665

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Starostlivosť o sociálne prípady

2 500

2 500

26 500

26 500

2 500

26 500

26 500

4 700

4 700

0

4 700

2 200

2 200

0

2 200

0

26 500

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
636001

14.16

582

Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské

Projekty

0
26 500

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
14.16.1

14.16.2

Tábor Lienka

0

633006

26

Všeobecný materiál

900

900

900

634004

26

Prepravné

400

400

400

637004

26

Všeobené služby

900

900

2 500

2 500

Dni zdravia
633006

CELKOM:

Bežné výdavky

70

Všeobecný materiál

2 500

2 500

376 900

383 000

900
0

2 500

225

383 225

2 500
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PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA
15.1

Voľby parlamentné
01.6.0.

15.3

0
0

510

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

0

510

Poistné a príspevky do poisťovní

0

632003

510

Poštové služby

0

632005

510

Telekomunikačné služby

0

633006

510

Všeobecný materiál

0

633016

510

Reprezentačné

0

634001

510

Palivá, mazivá, oleje

0

634004

510

Prepravné, nájom dopravných prostriedkov

0

637004

510

Všeobecné služby

0

637009

510

Náhrada mzdy a platu

0

637014

510

Stravovanie

0

637026

510

Odmeny a príspevky

0

637027

510

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Voľby komunálne

0
0

0

0

0

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

0

610

510

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

0

620

510

Poistné a príspevky do poisťovní

0

632003

510

Poštové služby

0

632005

510

Telekomunikačné služby

0

633006

510

Všeobecný materiál

0

633016

510

Reprezentačné

0

634001

510

Palivá, mazivá, oleje

0

634004

510

Prepravné, nájom dopravných prostriedkov

0

637004

510

Všeobecné služby

0

637009

510

Náhrada mzdy a platu

0

637014

510

Stravovanie

0

637026

510

Odmeny a príspevky

0

637027

510

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Voľby prezidenta

0
0

0

0

0

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

0

610

524

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

0

620

524

Poistné a príspevky do poisťovní

0

632001

524

Energie

0

632003

524

Poštové služby

0

632005

524

Telekomunikačné služby

0

633006

524

Všeobecný materiál

0

633016

524

Reprezentačné

0

634001

524

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

0

634004

524

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

0

637009

524

Náhrada mzdy a platu

0

637014

524

Stravovanie

0

637026

524

Odmeny a príspevky

0

637027

524

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sčítanie obyvateľstva
01.6.0.

15.7

0

620

01.6.0.

15.6

0

610

01.6.0.

15.4

0
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

0
0

0

0

0

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

0

620

118

Poistné a príspevky do poisťovní

0

632003

118

Poštové služby

0

633002

118

Výpočtová technika

0

633006

118

Všeobecný materiál

0

634001

118

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

0

637004

118

Všeobecné služby

0

637027

118

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Voľby do EP

0
0

01.6.0.

0

0

0

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

0

610

669

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

0

620

669

Poistné a príspevky do poisťovní

0

631001

669

Cestovné náklady

0

Bežné výdavky
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632003

669

Poštové služby

0

632005

669

Telekomunikačné služby

0

633006

669

Všeobecný materiál

0

633016

669

Reprezentačné

0

634001

669

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

0

637004

669

Všeobecné služby

0

637014

669

Stravovanie

0

637026

669

Odmeny a príspevky

0

637027

669

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

CELKOM:

Bežné výdavky

0
0

0

0

0
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PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA
16.1

Správa MsÚ
01.1.1.
610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620

1 550

1 906 027

1 039 380

1 092 480

1 092 480

Poistné a príspevky do poisťovní

390 863

409 563

409 563

20 000

20 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

0

2222

631001

190

Cestovné náhrady tuzemské

631002

190

Cestovné náhrady zahraničné

632001

190

Energie

29 900

29 900

29 900

632002

190

Vodné, stočné

25 000

25 000

25 000

632003

190

Poštové služby

35 000

35 000

35 000

632005

190

Telekomunikačné služby

24 900

24 900

24 900

633001

190

Interiérové vybavenie

7 500

7 500

7 500

633004

190

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

9 000

9 000

9 000

633006

190

Všeobecný materiál

22 000

22 000

22 000

633009

190

Knihy, časopisy, noviny

4 500

4 500

4 500

633010

190

Pracovné odevy, obuv

500

500

500

634001

190

Palivo, mazivá, oleje

6 000

6 000

6 000

634002

190

Servis, údržba, opravy

5 000

5 000

5 000

634003

190

Poistenie

1 700

1 700

1 700

634004

190

Prepravné

300

300

300

634005

190

Karty, známky, poplatky

900

900

900

635004

190

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov

400

400

400

636001

190

Nájom budov, objektov

1 500

1 500

1 500

636002

190

Nájomné prevádzkových strojov

1 000

1 000

1 000

637001

190

Školenia, kurzy, semináre

9 000

9 000

9 000

637003

190

Propagácia, reklama, inzercia

900

900

900

637004

190

Všeobecné služby

9 000

9 000

9 000

637005

190

Špeciálne služby

15 000

15 000

15 000

637006

190

Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ

15 000

15 000

15 000

637012

190

Poplatky a odvody

1 000

1 000

42 500

17 500

637015

Pomoc Ukrajine

Stravovanie
190

637016

1 000
390

17 890

Poistné

20 000

20 000

20 000

Prídel do sociálneho fondu

15 591

15 591

15 591

43 000

43 000

43 000
1 000

637027

190

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

637031

190

Pokuty, penále

1 000

1 000

637035

190

Dane

4 000

4 000

4 000

641012

2222

1 144

1 144

642012

190

Na odstupné

642013

190

Odchodné

642014

190

Stravovanie - FP

642015

190

Na nemocenské dávky

Ostatným subjektom verejnej správy

Správa oddelenia strategického rozvoja
01.1.1.

16.3

1 904 477

630

637014

16.2

1 811 533
Výkonné a zákonodarné orgány

8 000

8 000

15 000

15 000

0

25 000

5 700

5 700

20 700

20 700

2 200

2 200

1 160

26 160

0

20 700

5 700

Výkonné a zákonodarné orgány

637003

6470

Propagácia, reklama, inzercia

637004

6470

Všeobecné služby

637005

6470

Špeciálne služby

0
2 200

3 500

3 500

3 500

15 000

15 000

15 000

145 000

135 000

Splácanie úrokov

31 000

31 000

31 000
92 000

Transakcie verejného dlhu
01.7.0.

8 000
15 000

0

135 000

Transakcie verejného dlhu

0

651002

17

651003

119

Splácanie úrokov - úvery ŠFRB

92 000

92 000

651004

190

Splácanie úrokov - leasing autá MsÚ

10 000

0

0

651004

478

Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ

2 000

2 000

2 000

637012

17

10 000

10 000

10 000

1 977 233

2 060 177

01.1.2.
CELKOM:

Bežné výdavky

Finančné a rozpočtové záležitosti
Poplatky a odvody

0
1 550

2 061 727
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KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
PP

EK

akcia

názov

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

438 000

231 000
232 000
370 000
21 000
149 800
181 000
114 910
0
0
0
438 000

1 512 800

1 737 710

231

Príjmy z predaja kap.aktív - budova lekárne oproti Bille

223 000

231

Príjmy z predaja kap.aktív - budova na ul. Dr. Valacha (Skal&Co)

200 000

233001
321

462 Príjmy z predaja pozemkov
Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti

300 000
21 000

321

113 Grant - obnova učební ZŠ Strážnická (EU)

149 800

321

144 Grant - MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)

181 000

321

Grant - futbalové ihrisko

0

321

Grant - Vodozádržné opatrenia Hviezdoslavova (EU)

0

321

Grant - Vnútrobloky Športová (EU)

0

321
321

CELKOM:

Kapitálové príjmy

307 Grant - rekonštrukcia strechy Domu kultúry
Grant - Smart city (EU)

0

zmena č. 3

Rozpočet po
zmene č. 3

231 000
232 000
395 000
21 000
149 800
181 000
114 910
169 000
500 000
45 000
438 000

25 000

169 000
400 000
45 000
639 000

2 376 710
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
PP

akcia

EK

fukčná
klasifikácia

názov

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

165 000

511 000

-306 000

205 000

1.6

165 000

511 000

-306 000

205 000

Nákup pozemkov

10 000

10 000

Infraštruktúra HANT

10 000

0

5 000

5 000

Manažment investícii
04.4.3. Výstavba
711001

462

711005

Územný plán

716

PD prístav na Baťovom kanáli

716

PD iné

10 000
0
12 000

17 000

40 000

40 000

100 000

100 000

-12 000

88 000

40 000

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
0

356 000

-306 000

50 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

7 300

7 300

0

7 300

3.11

7 300

7 300

0

7 300

700

budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese

Mestský informačný systém
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

7 300

7 300

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

15 000

15 000

-700

14 300

5.3

15 000

15 000

-5 000

10 000

15 000

15 000

-5 000

10 000

0

0

4 300

4 300

0

4 300

4 300

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

50 000

50 000

0

50 000

6.1

50 000

50 000

0

50 000

711003

449

Softwer

Chránené pracovisko

7 300

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
713005

5.6

15

Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia

Ochrana pred požiarmi
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
713004

192

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení

Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu
04.4.3. Výstavba

50 000

50 000

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

532 000

568 832

937 250

1 506 082

8.2

532 000

568 832

937 250

1 506 082

462 000

462 000
0

315 000

462 000
315 000

717001

620

Realizácia nových stavieb - oplotenie kontajnerov

Výstavba miestnych komunikácií

50 000

04.6.0. Komunikácie
710

Moderné technológie mesta Skalica (EU)

717

Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova (EU)

717001

Realizácia nových stavieb - parkovisko Pelíškova

717002

Rekonštrukcia a mod.-parkoviská,chodníky

717002

Rekonštrukcia poľných a vinohradníckych ciest

717002

Regenerácia vnútrobloku - Športová (EU)

721009

Spolufinancovanie projektu - Cykloeko

0
70 000

0

8 000

8 000

0

86 832

-8 000

78 832
600 000

20 000

20 000

0

0

600 000

0

22 250

22 250

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

387 000

525 693

6 000

531 693

10.1

216 000

337 000

6 000

343 000

6 000

256 000

Materská škola
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

216 000

250 000

717002

Rekonštrukcia MŠ Hurbanova /chodníky, plot/

0

70 000

717002

Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou - kotolňa

0

17 000

171 000

188 693

717002

10.2

143

Rekonštrukcia MŠ Clementisa - Zelená strecha (EU)

Základné školy

70 000
17 000
0

188 693

09.1.2. Primárne vzdelávanie
713001

113

Interiérové vybavenie - Obnova učebni ZŠ Strážnická (EU)

PROGRAM 11: ŠPORT
11.2

Podpora športových aktivít
08.1.0.
717002

Rekonštrukcia zimného a letného štadióna
Výmena povrchu na detskom ihrisku Tornádo

Kapitálové výdavky

188 693
364 910

38 000

402 910

188 693

150 000

364 910

38 000

402 910

150 000

264 910

0

0
100 000

Rekreačné a športové služby

717002
710

171 000

150 000

Vybudovanie detského ihriska

264 910
38 000
100 000

38 000

46

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
PP

akcia

EK

fukčná
klasifikácia

názov

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

14 300

14 300

72 000

86 300

12.5

Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

14 300

14 300

72 000

86 300

12.5.7

Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

14 300

14 300

72 000

86 300

14 300

14 300
0

0
72 000

14 300
72 000

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

5 000

5 000

0

5 000

16.1

5 000

5 000

0

5 000

746 550

2 808 585

08.2.0. Kultúrne služby
700

Projekt Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti

717002

Rekonštrukcia strechy hlavnej sály Domu kultúry

Správa MsÚ
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
713004

CELKOM:

Kapitálové výdavky

190

Nákup strojov, prístrojov, zariadení - klimátizácia MsÚ

5 000

5 000

1 325 600

2 062 035

5 000
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FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY
PP

akcia

EK
453

454001

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

500 000

470 417
79 864
86 832
483 632
57 000
0
0
340 000
500 000

786 864

2 017 745

23 Prevod prostriedkov z minulých rokov

453
453

názov

prevod fin.prostreidkov - Norsky fond

79 864

1319 Prevod prostriedkov z min. rokov-poplatok za rozvoj
7 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

456002

Prijaté finančné zábezpeky

456005

Prijatá mylná platba

0

513002

Bankové úvery dlhodobé - euroúver

0

513002

Bankové úvery dlhodobé

513003

Kontokorentný úver

CELKOM:

Finančné operácie-príjmové

57 000

150 000

zmena č. 3

Rozpočet po
zmene č. 3

470 417
79 864
86 832
483 632
57 000
50 000
1 437 800
340 000
500 000

50 000
1 437 800

1 487 800

3 505 545
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FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY
PP

akcia

EK

názov

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

zmena č. 3

Rozpočet po
zmene č. 3

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA
16.3

Transakcie verejného dlhu
819002

Vrátené finančné zábezpeky

819005

Vrátenie mylnej platby

821007
821005

119 Splácanie istiny z úverov - ŠFRB
Splácanie istiny z úverov - euroúver

1 664 000

1 654 000

57 000

57 000

0

0

332 000

332 000

0

0

1 487 800

3 141 800

50 000

50 000

1 437 800

1 437 800

57 000
332 000

720 000

720 000

720 000

Splácanie istiny kontokorentný úver

500 000

500 000

500 000

824

190 Splátka finančného prenájmu - autá MsÚ

10 000

0

0

824

478 Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ

45 000

45 000

45 000

1 664 000

1 654 000

821005
821010

CELKOM:

Fin. operácie-výdavkové

7 Splácanie istiny z úverov

1 487 800

3 141 800
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ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY
PP

akcia

EK

fukčná
klasifikácia

názov

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ
10.1
Materská škola

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

7 299 944
1 931 325

7 636 318
2 089 564

63 526
28 742

7 699 844
2 118 306

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
610

638

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

983 704

1 054 158

14 576

1 068 734

620

638

Poistné a príspevky do poisťovní

359 309

385 366

-1 897

383 469

630

638

Tovary a služby

582 812

644 540

9 563

654 103

640

638

Bežné transfery

5 500

5 500

6 500

12 000

4 328 587

4 293 091

34 784

4 327 875

1 560 000

1 640 742

0

1 640 742

10.2

Základné školy

10.2.1

Základná škola Vajanského

09.1.2. Primárne vzdelávanie

10.2.2

610

111

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

1 010 000

1 022 178

620

111

Poistné a príspevky do poisťovní

355 000

359 807

630

111

Tovary a služby

191 500

255 257

-1 300

640

111

Bežné transfery

3 500

3 500

1 300

4 800

398 160

365 342

22 000

387 342

Základná škola Mallého

1 022 178
359 807
253 957

09.1.2. Primárne vzdelávanie

10.2.3

610

112

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

244 560

224 057

620

112

Poistné a príspevky do poisťovní

86 580

78 868

630

112

Tovary a služby

66 620

62 017

21 467

640

112

Bežné transfery

400

400

533

933

1 415 220

1 303 592

0

1 303 592

Základná škola Strážnická

224 057
78 868
83 484

09.1.2. Primárne vzdelávanie

10.2.4

610

113

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

909 180

822 808

822 808

620

113

Poistné a príspevky do poisťovní

319 020

289 628

289 628

630

113

Tovary a služby

183 520

187 656

-979

640

113

Bežné transfery

3 500

3 500

979

4 479

955 207

983 415

12 784

996 199

3 022

221 888

Základná umelecká škola

186 677

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
610

110

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

605 481

626 439

620

110

Poistné a príspevky do poisťovní

211 616

218 866

630

110

Tovary a služby

137 155

137 155

640

110

Bežné transfery

955

955

9 762

10 717

625 095

825 324

0

825 324

337 950

435 867

0

435 867

104 200

108 800

4 710

113 510

36 900

38 511

1 640

40 151

194 950

286 656

-6 350

280 306

0

53 824

0

335 633

10.4

Školské stravovanie

10.4.1

ŠJ Vajanského

626 439

137 155

09.6.0. Vedľajšie služby v školstve

10.4.2

610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620

Poistné a príspevky do poisťovní

630

Tovary a služby

640

Bežné transfery

ŠJ Mallého

1 900

1 900

38 400

53 824

1 900

09.6.0. Vedľajšie služby v školstve
630
10.4.3

Tovary a služby

ŠJ Strážnická

38 400

53 824

248 745

335 633

53 824

09.6.0. Vedľajšie služby v školstve

10.4.4

610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

69 654

72 426

620

Poistné a príspevky do poisťovní

24 464

25 434

25 434

630

Tovary a služby

154 427

237 573

237 573

640

Bežné transfery

200

200

200

0

0

Sociálne zabezpečenie

72 426

0

10.4.0. Rodina a deti

RO-bežné výdavky

0
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ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ VÝDAVKY
PP

akcia

EK

fukčná
klasifikácia

názov

10.5

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

10.5.1

ŠKD Vajanského

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

370 087

383 489

0

383 489

181 950

190 420

0

190 420

127 000

131 390

1 880

133 270

45 000

46 540

660

47 200

-2 540

8 300

0

170 147

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

10.5.2

610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620

Poistné a príspevky do poisťovní

630

Tovary a služby

8 300

10 840

640

Bežné transfery

1 650

1 650

165 545

170 147

ŠKD Strážnická

1 650

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

10.5.3

610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

102 430

105 833

620

Poistné a príspevky do poisťovní

35 920

37 109

37 109

630

Tovary a služby

26 395

26 405

26 405

640

Bežné transfery

ŠKD Mallého

105 833

800

800

22 592

22 922

800

16 000

16 251

16 251

5 592

5 671

5 671
930

0

22 922

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

10.8

610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620

Poistné a príspevky do poisťovní

630

Tovary a služby

930

930

640

Bežné transfery

70

70

Podpora práce s deťmi a mládežou
44 850
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

44 850

70

0

44 850

610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

2 400

2 400

620

Poistné a príspevky do poisťovní

6 450

6 450

2 400
6 450

630

Tovary a služby

36 000

36 000

36 000

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

123 520

123 520

0

123 520

12.2

123 520

123 520

0

123 520

Knižnica
08.2.0. Kultúrne služby
610

165

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

49 200

49 200

49 200

620

165

Poistné a príspevky do poisťovní

17 180

17 180

17 180

630

165

Tovary a služby

56 740

56 740

56 740

640

165

Bežné transfery

400

400

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

2 599 688

2 677 569

0

2 677 569

14.8

Zariadenia sociálnych služieb

2 599 688

2 677 569

0

2 677 569

14.8.2

Zariadenie pre seniorov

1 777 392

1 855 273

0

1 855 273

400

10.2.0. Staroba

14.8.2

610

616

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

894 309

894 309

894 309

620

616

Poistné a príspevky do poisťovní

322 038

322 038

322 038

630

616

Tovary a služby

545 045

622 926

622 926

640

616

Bežné transfery

16 000

16 000

822 296

822 296

Jesénia

16 000
0

822 296

10.2.0. Staroba
610

716

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

541 400

541 400

541 400

620

716

Poistné a príspevky do poisťovní

192 100

192 100

192 100

630

716

Tovary a služby

81 296

81 296

81 296

640

716

Bežné transfery

7 500

7 500

10 023 152

10 437 407

CELKOM:

RO-bežné výdavky

7 500

63 526

10 500 933
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ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - BEŽNÉ PRÍJMY
PP

akcia

EK

názov

111 Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského

Schválený
rozpočet
2022

Rozpočet po
zmene č. 2

Rozpočet po
zmene č. 3

zmena č. 3

233 800

233 800

223001

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

43 000

43 000

223002

Za materské školy a školské zariadenia

26 800

26 800

26 800

223003

Za stravné

164 000

164 000

164 000

112 Vlastné príjmy - ZŠ Mallého
223002

Za materské školy a školské zariadenia
113 Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická

2 530

2 530

2 530

2 530

177 270

177 270

0

233 800
43 000

0

2 530

0

177 270

2 530

223001

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

36 000

36 000

223002

Za materské školy a školské zariadenia

24 700

24 700

24 700

223003

Za stravné

111 890

111 890

111 890

312001

Transfery zo ŠR

110 Vlastné príjmy ZUŠ
223001

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

223002

Za materské školy a školské zariadenia

292012
292017

1 500

1 500
99 500

Z dobropisov

140

140

140

Z vratiek

500

500

296 600

296 600

190 000

190 000

90 000

90 000

0

0

7 800

7 800

15 000

15 000

1 763

16 763

616 Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov

757 632

757 632

0

Za predaj výrobkov,tovarov a služieb

378 816

378 816

378 816

Za stravné

378 516

378 516

378 516

300

300

242 600

242 600

242 400

242 400

200

200

10 000

10 000

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Za materské školy a školské zariadenia

292017

Z vratiek

312001

Transfery zo ŠR

Z účtov finančného hospodárenia
716 Vlastné príjmy - Jesénia

223001
243

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z účtov finančného hospodárenia
165 Vlastné príjmy - knižnica

223001

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

9 000

9 000

292012

Z dobropisov

1 000

1 000

1 822 072

1 822 072

CELKOM:

RO-bežné príjmy

101 640

99 500

223002

243

4 680
0

1 500

223001

223003

4 680
101 640

99 500

638 Vlastné príjmy - materská škola

223001

4 680
101 640

36 000

500
9 563

306 163
190 000
90 000

757 632

300
0

242 600
242 400
200

0

10 000
9 000
1 000

9 563

1 831 635
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PLÁN INVESTIČNEJ VÝSTAVBY - NA ROK 2022 - ZMENA č: 3 - NÁVRH

A

ROZPOČET 2022

Investície zapracované v aktuálnom návrhu rozpočtu
schválený
rozpočet
pôvodný

Zmena č.1 Zmena č.2

ÚPRAVA

Zmena č.3
NÁVRH

predpokl.
prijmy/
/dotácie

vlastné
prostriedky

1.6 Územný plán - ZaD
5 000

5 000

5 000

12 000

17 000

0

Prípravná a projektová dokumentácia
140 000

140 000

140 000

-12 000

128 000

0

0

90 000

356 000

-306 000

50 000

0

50 000

50 000

50 000

50 000

0

462 000

462 000

462 000

462 000

438 000

0

0

0

315 000

169 762

Budúce spolufinancovanie inv. aktivít v hodnotiacom procese

6.1 Oplotenia kontajnerov

8.2 Moderné technológie mesta Skalica (SMART CITY)
Vodozádržné opatrenia - Hviezdoslavova ul.

315 000

0

0

70 000

0

0

22 250

22 250

0

8 000

8 000

0

83 000

86 832

-8 000

78 832

0

0
0

0
0

0
20 000

600 000

600 000
20 000

500 000
0

216 000

216 000

250 000

6 000

256 000

181 000

0

70 000

70 000

70 000

0

0

17 000

17 000

17 000

0

250 000

250 000

264 910

264 910

114 910

100 000

100 000

50 000

38 000

0

14 300

13 600

Regenerácia vnútrobloku - Športová

Rekonštrukcie poľných /vinohradníckych/ ciest
10.1 Rekonštrukcia MŠ Clementisa - zelená strecha
Rekonštrukcia MŠ Hurbanova - oplotenie , chodníky
Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou - rekonštrukcia kotolne

11.2 Rekonštrukcia zimného a letného štadióna

Detské inkluzívne ihrisko Záhradná/Pelíškova
Rekonštrukcia detského ihriska TORNÁDO

0
12.5 Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Škarniclovská tlačiareň
Rekonštrukcia strechy hlavnej sály Domu kultúry

16.1 Klimatizácia MsÚ
SPOLU

38 000

Spracovanie úplného znenia ÚPN po schválení ZaD ÚPN a digitalizácia
17 000 ÚPN
PD pre SP - Baťov kanál, PD realizačná - Hájek, PD cyklotrasy v
intraviláne a extraviláne, PD revitalizácia vnútroblokov - Mallého II, L.
128 000 Svobodu, PD pre SP- cesta Na skale, PD rekonštrukcia Športhotel pri
ZŠ, PD platené parkovanie v CMZ, ďalšie PD podľa aktuálnych potrieb
mesta.
Položka pre spolufinancovanie projektov viď tabuľka: "GRANTY 306 750 spolufinancovanie"
Postupné prebudovanie oplotení pre kontajnery so zastrešením a
50 000 prípravou na uzamykanie (3-4 ks)
Moderné technológie - parkovacie senzory, multifunkčné informačné
24 000 tabule, meteostanice - prebieha súťaž (VO)

145 238

Celkový náklad stavby cyklotrasy Holíč - Skalica I. etapa na základe
výsledkov VO je 828 000 €. Podiel spolufinancovania združenia
CykloEko je 5% a z toho jednotlivých obcí : Skalica, Holíč, Vrádište,
22 250 Kátov - podľa počtu obyvateľov .

CykloEko , Cyklotrasa Holíč - Skalica

Realizácia nových stavieb - spevnená plocha (parkovisko)
Pelíškova
Rekonštrukcie komunikácií a chodníkov

poznámka

14 300

14 300

14 300

0

0

0

72 000

72 000

45 000

5 000
1 212 300

5 000
1 402 300

5 000
1 841 042

747 250

5 000
2 588 292

0
1 512 272

8 000 Realizácia spevnenej plochy - príprava pre vybudovanie parkoviska
Rekonštrukcie chodníkov - návrh: na ul. Clementisa (od Tornáda po
78 832 Tesco)
Časť projektu bude zrealizovaná v roku 2022, dokončenie sa
predpokladá do 6/2023. Celkové výdavky na projekt 945 tis., dotácia 853
100 000 532 Eur
20 000 Rekonštrukcia - realizácia nových povrchov vinohradníckych ciest
75 000 Realizácia vodozádržných opatrení a zelenej strechy na objekte MŠ
70 000 Odstránenie technických závad zo záznamu RÚVZ
Rekonštrukcia kotolne objektu MŠ Pod kalváriou - výmena kotlov v
17 000 spolupráci so spoločnosťou Vaillant/Protherm

Rekonštrukcia ihriska s umelou trávou - rozšírenie a výmena povrchu 150 000 umelej trávy. Dotácia SFZ - 100 000 €, príspevok MFK Skalica 14 910 €
50 000 Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska z drevených prvkov,
Rekonštrukcia - výmena dopadových plôch na detskom ihrisku
38 000 TORNÁDO na ul. Clementisa
Rekonštrukcia objektu Škarniclovskej tlačiarne - strecha, fasáda, oprava
700 vnútorných omietok - zrealizované
Rekonštrukcia strechy KD - schválená dotácia 45 000 € z TTSK. Dotácia
27 000 z MK SR je v hodnotení
5 000 Inštalácia klimatizácie do exponovaných priestorov MsÚ
1 332 770
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GRANTY - spolufinancovanie
Spolufinancovanie aktivít - V HODNOTENÍ sú ďalšie projekty, ktoré by mohli
byť zahájené, resp. realizované v tomto roku :
Obnova športového areálu ZŠ Mallého,(1.kolo neúspešné, 2 kolo v hodnotení)
Cyklopruhy na ul. Jurkoviča a pplk.Pljušťa
Vinohradnícke cyklotrasy .
Modernizácia techniky v Dome kultúry
Regenerácia vnútrobloku sídl. Na ul. L.Svobodu
Reštaurovanie oltára v Paulínskom kostole III. Etapa

SPOLU

predpokl.
náklad

predpokl.
dotácia

predpokl.
vlastné

121 698
172 222
418 325
165 923
297 081
17 800

73 019
163 611
397 409
157 627
282 227
16 910

48 679
8 611
20 916
8 296
14 854
890

1 193 049

1 090 803

102 246
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu
Zmena rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č.3
rozpočtovým opatrením MsZ č. 3/2022
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
1) Schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č.3 rozpočtovým opatrením MsZ č.
3/2022 podľa prílohy tak, že celkový rozpočet je nasledovný:
ROZPOČET MESTA

Rozpočet po

Rozpočet po

zmena č. 3

zmene č. 2

zmene č. 3

BEŽNÝ ROZPOČET (BR)
bežné príjmy (BP) mesta
bežné príjmy rozpoč.organ.mesta (ROM)
BP spolu
bežné výdavky (BV) mesta
bežné výdavky ROM
BV spolu
prebytok / schodok BR

16 957 546

299 347

17 256 893

1 822 072

9 563

1 831 635

18 779 618

308 910

19 088 528

8 318 214

81 465

8 399 679

10 437 407

63 526

10 500 933

18 755 621

144 991

18 900 612

23 997

163 919

187 916

1 737 710

639 000

2 376 710

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)
kapit.príjmy (KP) mesta

0

0

0

1 737 710

639 000

2 376 710

2 062 035

746 550

2 808 585

0

0

0

2 062 035

746 550

2 808 585

-324 325

-107 550

-431 875

príjmy celkom

20 517 328

947 910

21 465 238

výdavky celkom

20 817 656

891 541

21 709 197

-300 328

56 369

-243 959

finančné operácie príjmové

2 017 745

1 487 800

3 505 545

finančné operácie výdavkové

1 654 000

1 487 800

3 141 800

363 745

0

363 745

63 417

56 369

119 786

kapit.príjmy ROM
KP spolu
kapit.výdavky (KV) mesta
kapit.výdavky ROM
KV spolu
prebytok / schodok KR

HOSPODÁRENIE MESTA

prebytok / schodok hospodárenia

FINANČNÉ OPERÁCIE

finančné operácie spolu

HOSPODÁRENIE MESTA CELKOM

2) Schvaľuje spolufinancovanie projektu združenia obcí CykloEko s názvom „Rozvoj
cezhraničnej siete cyklotrás na Baťovom kanáli a v regióne Záhorie“ vo výške 22 249,75 €.
3) Berie na vedomie aktualizáciu investičného plánu na rok 2022.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.06.2022:
Ekonomická komisia odporúča schváliť túto zmenu rozpočtu.

4.2 UZNESENIA MESTSKEJ RADY:
Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 72/2022, 73/2022, 74/2022
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica:

1) Schváliť zmenu rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č.3 rozpočtovým opatrením MsZ č.
3/2022 podľa sumárnej tabuľky materiálu, pričom hospodárenie mesta po zmene rozpočtu
č.3
je 119 786 €.
Uznesenie bolo prijaté.
2) Schváliť spolufinancovanie projektu združenia obcí CykloEko s názvom „Rozvoj
cezhraničnej siete cyklotrás na Baťovom kanáli a v regióne Záhorie“ vo výške 22 249,75 €.
Uznesenie bolo prijaté.
3) Zobrať na vedomie aktualizáciu investičného plánu na rok 2022.
Uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 7.
Číslo materiálu: 57/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Iniciatívny materiál

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Emil Vajla.

Ing. Dušan Vavrinec

Vedúci majetkového odelenia.

Prednosta MsÚ v Skalici

Skalica 2022

57

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici na zasadnutí dňa 15.11.2016 schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce predstavujú z hľadiska svojej podstaty
interný právny akt obce a preto je potrebné zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Skalica prijať formou jednoduchého uznesenia schváleného mestským zastupiteľstvom a nie
formou VZN. Jedná sa o tzv. vnútorný predpis mesta, do tejto kategórie sú zaradené dokumenty,
u ktorých platná právna úprava nepredpokladá ich vydávanie formou všeobecne záväzných
nariadení. Ide o tzv. interné normatívne akty smerujúce do vnútra organizácie samosprávy,
ktorými sa nemá regulovať správanie nepodriadených fyzických a právnických osôb.
Hlavný kontrolór mesta Skalica na záver správy z kontroly č. HLK-4-2020 zo dňa 19.2.2020

odporúča zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s
majetkom mesta Skalica a prijať interný právny predpis s názvom "Zásady hospodárenia s
majetkom mesta Skalica ".

S odvolaním sa na vyššie uvedené navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu pri meste Skalica
schváliť predložené Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica ako interný
právny predpis prijatím uznesenia.
Predložený návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica vypracovala
Advokátska kancelária Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
V porovnaní s VZN mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica
predložený návrh zásad podrobnejšie popisuje kompetencie pri nakladaní s majetkom mesta,
postupy pri prevodoch majetku (obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba, priamy predaj),
postupy pri nájme majetku, nakladanie s koncesným majetkom.
Legislatívny postup:
Vzhľadom k tomu, že Zásady sa schvaľujú formou uznesenia mestského zastupiteľstva, je
potrebné dodržať právny a legislatívny postup pri zrušovaní všeobecne záväzných nariadení
v meste Skalica.
V prípade schválenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica s účinnosťou
od termínu 1.1.2023 bude predpísaným spôsobom na najbližšie pracovné rokovanie Mestského
zastupiteľstva mesta Skalica predložený návrh na zrušenie VZN č. 3/2016, a to k termínu
účinnosti schválených Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica.
Materiál bol po zasadaní Mestskej rady mesta Skalica upravený nasledovne:
V § 16 ods. 2 druhá odrážka návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica
vypúšťame slovo „prvých“.
Dôvodom je zosúladenie s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení.
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2. MATERIÁL:

Návrh

Mestské zastupiteľstvo v Skalici na základe § 11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím § 6, § 6a, § 7a, § 9, § 9a
a § 10 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v y d á v a tieto

ZÁSADY HOSPODÁRENIA
A NAKLADANIA S MAJETKOM
MESTA SKALICA
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Mesto Skalica (ďalej len „mesto“) je územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonmi a v týchto
zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
(2) Zásady hospodárenia s majetkom mesta upravujú :
a) obsahové vymedzenie majetku mesta
b) vymedzenie kompetencií primátora mesta a mestského zastupiteľstva pri hospodárení
s majetkom mesta
c) postavenie správcu majetku mesta :
- práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo pre správu majetku mesta,
- podmienky zverenia ďalšieho majetku do správy
- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo,
- určenie, ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi mesta,
d) nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta
- nadobúdane vecí do vlastníctva,
- prevod vlastníctva vecí z majetku mesta,
- postup pri prevodoch podliehajúcich schváleniu mestským zastupiteľstvom,
- obchodná verejná súťaž,
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

- dobrovoľná dražba,
- priamy predaj
nájom majetku mesta
výpožičku majetku mesta
pohľadávky a iné majetkové práva mesta, dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie
od vymáhania majetkových práv mesta,
nakladanie s cennými papiermi a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva
cenných papierov
vklady majetku mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných
spoločností a spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov mesta na
právnických osobách založených mestom
nakladanie s majetkom štátu, ktorý mesto užíva
nakladanie s koncesným majetkom a spoločný podnik.

(3) Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány mesta, zamestnancov mesta, rozpočtové a príspevkové
organizácie, ktoré spravujú majetok mesta a ich zamestnancov, ako aj subjekty nakladajúce
s majetkom mesta.
(4) Rozdelenie kompetencií medzi orgány mesta zároveň musí dôsledne rešpektovať základné
postuláty vymedzené judikatúrou a ustálenou rozhodovacou činnosťou súdov v majetkovej oblasti
mesta, najmä:
„obci zákony upravujúce jej postavenie a právomoci neumožňujú, aby samostatne
rozhodovala v konaní nad rámec zákona, t. j. mimo rozsah zákonom ustanovených právomocí.
Orgány obce, ktorého postavenie a právomoci zákon upravuje, nie sú preto oprávnené z
vlastného rozhodnutia podľa vlastnej úvahy konať nad rozsah svojich zákonných právomocí,
keďže takéto konanie príslušný právny predpis neupravuje“

-

-

„svojvoľné rozširovanie právomoci zastupiteľstvom na otázky, ktoré mu zákon
nezveruje, ale aj opačne svojvoľné rozširovanie právomoci starostu obce sú v rozpore
s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky“
„prekročením právomoci verejného činiteľa je aj konanie, ktorým verejný činiteľ
vykonáva činnosť patriacu do právomoci iného verejného činiteľa alebo iného orgánu“
„na právnické osoby verejného práva sa nevzťahuje celý právny režim právnických
osôb súkromného práva obsiahnutý v Občianskom zákonníku, a to vzhľadom na
osobitný spôsob zriaďovania či možností zrušenia, osobitný spôsob konania za tieto
právnické osoby a pod.“.

(5) Zvolené orgány mesta - mestské zastupiteľstvo ako celok, poslanci mestského zastupiteľstva ako
jednotlivci a primátor mesta - sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť – t. j. úlohy a činnosti
(kompetencie) na úseku nakladania s majetkom mesta s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa
povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami mesta a oprávnenými
záujmami jej obyvateľov a vynaložením primeraného úsilia.
Uvedené závery sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na všetkých zamestnancov mesta.
Odborná starostlivosť v podmienkach mesta obsahuje najmä tieto základné prvky:
a) získanie všetkých dostupných informácii o veci – povinnosť náležitej a zodpovednej prípravy
rozhodnutí a postupov a na ten účel zaobstarania si dostatočných a relevantných informácií
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b) odbornosť ako povinnosť a schopnosť rozhodovania so znalosťou veci, v celej zložitosti
problematiky mesta ako verejnoprávnej korporácie
c) povinnosť postupovať podľa všeobecne akceptovaných technických, finančných
a
ekonomických metód (zohľadňujúcich osobitosti verejnoprávneho rámca mesta)
d) povinnosť zohľadňovať verejný (oprávnený) záujem mesta a jej obyvateľov – konanie „in
bona fide“ v prospech mesta
e) povinnosť dodržiavať bežný štandard primeranej opatrnosti a minimalizácie rizika, resp.
rizík vo všetkých fázach činnosti (vrátane rozhodovacej činnosti a
hlasovania) – tzv.
vyhodnocovanie rizík
f) neuprednostňovanie svojich záujmov, záujmov skupinových a politických alebo
tretích
osôb (podmienka lojálnosti konania a zákaz zneužívania práv)
g) zachovávanie mlčanlivosti o dôverných informáciách - v rozsahu platnej právnej úpravy.
(6)

Osobitné právne predpisy v oblasti štátnej pomoci a hospodárskej súťaže nie sú týmito zásadami
dotknuté.

Prvá hlava
MAJETOK MESTA
§2
Úvodné ustanovenia

(1) Mestu je na ústavnej úrovni garantované jednak postavenie subjektu oprávneného
nadobúdať majetok (postavenie vlastníka) a tiež postavenie subjektu spôsobilého
s nadobudnutým majetkom nakladať na základe vlastného a predchádzajúceho
ekonomického uváženia (postavenie hospodára).
Jedným zo základných atribútov samosprávy mesta je právo samostatne hospodáriť
so svojím majetkom, a to na vlastný účet a vlastnú zodpovednosť. Obsah vlastníckeho
práva tvorí oprávnenie vlastníka vec držať, užívať ju, požívať jej plody a úžitky, ako aj
oprávnenie s vecou nakladať. Pritom možnosť s vecou nakladať je považovaná za
určujúcu.

(2) Majetok mesta tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov,
ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta podľa zák. SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov alebo ktoré mesto
nadobudne do svojho vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe
zákona alebo vlastnou činnosťou.
V rámci skupinového členenia v nadväznosti na využívanie a zhodnocovanie
majetku mesta možno tento rozdeliť:
a./ prvá skupina:
- majetok mesta bezprostredne spojený s výkonom verejnej správy
- majetok mesta slúžiaci na zabezpečovanie chodu tzv. verejných statkov
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-

majetok mesta slúžiaci na plnenie verejnoprospešných úloh a cieľov (účelov)
majetok mesta nesúvisiaci priamo s činnosťami mesta – t. j. ide o majetok určený na
podnikanie
- majetok mesta (finančný majetok) v podobe tzv. majetkových podielov mesta
(akcionár, a pod.)
- majetok mesta určený na strategické ciele, resp. prioritný majetok mesta.
b./ druhá skupina:
- základný majetok mesta (budova obecného úradu a budovy administratívy mesta)
- nevyhnutný, resp. potrebný majetok mesta
- ostatný (tzv. zbytkový) majetok.
(3) Pohľadávkou mesta rozumieme právo mesta na plnenie určitého záväzku inou osobou, t.j.
právo mesta na peňažné alebo vecné plnenie. Splatná pohľadávka je nárokom.
(4) Pohľadávky mesta môžu mať súkromnoprávny alebo verejnoprávny charakter.
(5) Súkromnoprávny charakter majú také pohľadávky mesta, ktoré vyplývajú:
- z uzatvorených súkromnoprávnych zmlúv, ktoré mesto uzatvorilo podľa právnych
predpisov na úseku práva občianskeho, pracovného a obchodného t.j. takých zmlúv, kde
mesto vystupuje ako subjekt súkromného práva,
- z titulu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia.
(6) Verejnoprávny charakter majú také pohľadávky mesta, ktoré vyplývajú z platnej právnej
úpravy, napr. na úseku miestnych daní a miestnych poplatkov, osobitných poplatkov,
z uložených sankcií vyplývajúcich z právnych predpisov napr. pri prejednávaní
priestupkov a iných správnych deliktov, správne poplatky a pod.
Postup pri ich ukladaní a odpúšťaní, a pri nakladaní s nimi je upravený osobitnými
právnymi predpismi (daňový poriadok, správny poriadok, stavebný zákon, správne
poplatky, ...) a nevzťahujú sa na ne tieto Zásady.

(7) Iné majetkové práva mesta sú peniazmi oceniteľné hodnoty ktoré vznikli z činnosti mesta
a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta alebo súvisia s majetkom mesta. Sú to
napríklad: obchodné podiely mesta na majetku obchodných spoločností, dematerializované
cenné papiere, prírodné sily ovládateľné a slúžiace ľudským potrebám, právo patentov,
právo autorské, známkové nakladateľské, rôzne druhy licencií, dobrá povesť firmy, vecné
bremená, záložné právo, predkupné právo.
(8) Majetok mesta možno použiť na účely uvedené v § 8 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – t.j. na verejné účely, podnikateľskú
činnosť a na výkon samosprávy mesta.
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(9) Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.
(10) Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(11) Správa a údržba majetku mesta je povinnosťou mesta a je financovaná z rozpočtu mesta.
(12) Mesto môže zveriť svoj majetok do správy len svojim rozpočtovým alebo príspevkovým
organizáciám.
(13) Majetok mesta možno tiež za podmienok určených týmito zásadami:
a) dať do prenájmu – a to jednotlivo alebo aj celý súbor vecí,
b) dať do výpožičky - bezodplatne poskytnúť určitým subjektom na plnenie úloh – nesmie
to však odporovať cieľom a záujmom mesta,
c) vložiť ako majetkový vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo z neho
založiť právnickú osobu podľa osobitného zákona - napr. podľa zák. č. 213/1997 Z.z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov.
(14) Mesto môže zorganizovať dobrovoľnú zbierku. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
mesto zverejní minimálne na dobu 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Podmienky dobrovoľnej zbierky určí mestské zastupiteľstvo vo svojom všeobecne
záväznom nariadení.
(15) Mesto je povinné v prípadoch určených platnou právnou úpravou zachovať účelové
určenie majetku mesta.
(16) Na majetok vo vlastníctve mesta , ktorý mesto nadobudlo podľa § 2b ods. 1 a § 2c zák.
SNR č. 138/1991 Zb. a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na mesto
slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi
bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti,
nemožno zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon
rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných zákonov.
(17) Mesto môže uzatvárať tiež osobitné zmluvy s obchodnými spoločnosťami, ktoré
zabezpečia hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom mesta.
(18) Orgány mesta, správca majetku mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné
najmä:
- zisťovať a zaevidovať majetok mesta,
- oceniť majetok mesta,
- udržiavať a užívať majetok mesta,
- chrániť majetok pred poškodením, a zničením, stratou alebo zneužitím,
- viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu,
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- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku mesta, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv pre príslušnými orgánmi.
-

§3

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok mesta

(1) Prebytočným je majetok mesta, ktorý mesto prostredníctvom svojich orgánov a správcov
trvale nepoužíva na plnenia svojich úloh.
(2) Prebytočný majetok môže mesto predať alebo dať do nájmu alebo výnimočne dať do
výpožičky .
(3) Neupotrebiteľným je majetok mesta, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie,
zastaranosť, alebo nehospodárnosť nemôže už slúžiť svojmu pôvodnému účelu.
(4) O prebytočnosti nehnuteľnej veci rozhoduje mestské zastupiteľstvo za podmienok
uvedených v týchto Zásadách.
(5) O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena presahuje
3.500 eur rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pokiaľ zostatková cena hnuteľnej veci
nepresahuje 3.500 eur má toto oprávnenie primátor mesta a pokiaľ ide o hnuteľnú vec,
ktorej zostatková cena nepresahuje 3.500 eur a ktorú mesto nadobudlo podľa § 2b ods. 1
a § 2c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorá ku dňu
prechodu majetku Slovenskej republiky na obec slúžila na výchovno-vzdelávací proces v
oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie
sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, potom má toto oprávnenie poverený
zamestnanec mesta.
(6) Návrh na vyradenie neupotrebiteľnej veci z majetku mesta podáva mestskému
zastupiteľstvu, primátorovi mesta a poverenému zamestnancovi mesta vyraďovacia
komisia. Vyraďovacia komisia je 3-členná. Komisiu vymenúva primátor mesta.
(7) Prebytočná alebo neupotrebiteľná každá nehnuteľná vec a hnuteľná vec, ktorej zostatková
hodnota je vyššia ako 3.500 eur sa predáva postupmi v súlade s § 9a zákona o majetku obcí
a týmito Zásadami.
(8) Prebytočnú alebo neupotrebiteľnú hnuteľnú vec, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako
3.500 eur na základe návrhu vyraďovacej komisie na vyradenie neupotrebiteľného majetku
mesta z účtovnej evidencie mesta sa predá postupom podľa týchto Zásad.
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(9) Prebytočná alebo neupotrebiteľná hnuteľná vec, ktorej zostatková hodnota je nulová
a ktorú sa nepodarilo predať sa na návrh vyraďovacej komisie zlikviduje v súlade
s príslušným predpismi o nakladaní s odpadmi.

Druhá hlava
VYMEDZENIE KOMPETENCIÍ PRIMÁTORA MESTA
A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA
§4
(1) Pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta sa delí právomoc medzi mesto a správcu
majetku mesta. V rámci mesta sa delí právomoc medzi mestské zastupiteľstvo mesta,
primátora mesta a zamestnanca mesta.
(2) Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta je primátor mesta.
(3) Oprávnenia a povinnosti správcu upravuje tretia hlava týchto Zásad.
(4) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :
a) všetky zmluvné prevody nehnuteľného majetku (t.j. nadobúdanie a predaj), pokiaľ
osobitný zákon neurčí inak,
b) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, to neplatí ak je mesto povinné
previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
c) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku mesta realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
d) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ak sa realizujú priamym predajom,
e) zmluvné prevody hnuteľného majetku, ktorého zostatková cena je 3500 € a viac,
f) všetky zmluvy o prevode správy a zmluvy o zámene správy medzi správcami majetku
mesta týkajúce sa nehnuteľného majetku,
g) zmluvy o prevode správy a zmluvy o zámene správy medzi správcami majetku mesta
týkajúce sa hnuteľného majetku nad hodnotu 6000 € obstarávacej ceny,
h) združovanie finančných prostriedkov v združeniach a zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu,
i) odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce nad hodnotu 2000 €,
j) nakladanie s majetkovými právami mesta nad hodnotu 5000 €,
k) koncesnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnú zmluvu na
poskytnutie služby uzatvorenú podľa osobitných predpisov. V tomto prípade rozhoduje
mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov,
l) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo
vlastníctve mesta prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie
poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,
m) prenechanie majetku mesta a majetku štátu zvereného mestu do užívania iným fyzickým
alebo právnickým osobám v prípadoch určených týmito zásadami,
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n) uzatvorenie záväzku presahujúceho rámec finančných zdrojov subjektov so 100 %
majetkovou účasťou mesta.
(5) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o :
a) vklade majetku mesta do existujúcich obchodných spoločností alebo zakladaných
obchodných spoločností,
b) o vklade majetku mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich iných právnických
osôb a právnických osôb s majetkovou účasťou mesta,
c) o zmene účelového určenia majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c zák.
č. 138/1991 Zb. a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na mesto slúži
na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi
bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti,
d) o prebytočnosti nehnuteľnej veci,
e) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena
presahuje 3.500 eur,
f) v ďalších prípadoch určených týmito Zásadami alebo platnou právnou úpravou.
(6) Primátor mesta rozhoduje v tých prípadoch keď nie je daná právomoc mestského
zastupiteľstva, resp. povereného zamestnanca mesta.

Tretia hlava
VYMEDZENIE KOMPETENCIÍ SPRÁVCU MAJETKU MESTA
§5
(1) Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku

mesta (ďalej len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.
Vzájomný vzťah medzi rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou mesta a jej
zriaďovateľom – mestom nie je založený na ich rovnom postavení (sú v ňom zreteľné
prvky nadriadenosti a podriadenosti).
Tento vzťah verejnoprávnej povahy má stránku riadiacu, kontrolnú, organizačnú,
finančnú a personálnu.

(2) Obsahom správy majetku mesta je súhrn oprávnení a povinností správcov k tej časti

majetku, ktorú im mesto zverilo do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou
činnosťou.

(3) Správca je oprávnený a povinný majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci

predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade
s právnymi predpismi a týmito zásadami.
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(4) Správca majetku, ktorému bol majetok mesta zverený do správy je povinný s ním

hospodáriť v prospech rozvoja mesta, jeho občanov a ochrany a tvorby životného
prostredia.

(5) Správca majetku pri nakladaní s majetkom mesta nie je oprávnený majetok mesta scudziť,

zaťažiť, dať do zálohu, poskytnúť ako zabezpečovací inštitút k svojmu záväzku.

(6) Správca majetku mesta nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý

správca nadobúda je vlastníctvom mesta.

(7) Správca majetku vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta. Správca

majetku koná v mene mesta pred súdmi a inými orgánmi vo veciach týkajúcich sa majetku
mesta, ktorý spravuje. Nedodržanie písomnej formy právnych úkonov pri nakladaní
s majetkom mesta spôsobuje ich neplatnosť.

(8) Správa majetku mesta vzniká

a) zverením majetku mesta do správy správcu,
b) prevodom správy majetku mesta,
c) nadobudnutím majetku do vlastníctva mesta vlastnou činnosťou správcu.

(9) Majetok mesta zverený do správy určí mesto pri zriadení správcu v zriaďovacej listine.

Zriaďovateľ odovzdá zverený majetok správcovi protokolom o odovzdaní a prevzatí
majetku mesta.

(10) Mesto môže za nasledovných podmienok zveriť správcovi do správy ďalší majetok mesta:

a) ak ide o majetok mesta, ktorý sa stane pre mesto prebytočný alebo neupotrebiteľný,
b) ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku.

(11) Mesto môže za nasledovných podmienok odňať správu majetku mesta:

a) ak si správca neplní svoje povinnosti (najmä ak správca nevedie majetok mesta
v účtovníctve, nenakladá s majetkom hospodárne, efektívne, účelne alebo účinne),
b) ak ide o majetok mesta, ktorý sa stane pre správcu prebytočný alebo neupotrebiteľný,
c) ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku.

(12) Odovzdanie majetku do správy podlieha vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom a pri

odovzdaní nehnuteľného majetku podlieha aj zápisu do katastra nehnuteľností

(13) Správcovia majetku mesta môžu uzatvárať zmluvy o prevode správy. Pre platnosť tejto

zmluvy je nevyhnutné, aby danú zmluvu o prevode správy pred jej uzavretím správcami
schválilo mestské zastupiteľstvo. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a
musí obsahovať náležitostí ustanovené právnymi predpismi najmä, identifikáciu
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pôvodného správcu, identifikáciu budúceho správcu, určenie predmetu prevodu, účel jeho
využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný.
(14) Správcovia majetku mesta môžu uzatvárať zmluvy o zámene správy. Pre platnosť tejto

zmluvy je nevyhnutné, aby danú zmluvu o zámene správy pred jej uzavretím správcami
schválilo mestské zastupiteľstvo. Zmluva o zámene správy musí mať písomnú formu a
musí obsahovať náležitostí ustanovené právnymi predpismi najmä, identifikáciu správcov,
určenie predmetu zámeny, účel jeho využitia, deň zámeny a prípadne aj cenu, ak nie sú
predmety zámeny rovnocenné.

(15) Správcovia majetku mesta sú povinní spravovaný

majetok udržiavať, chrániť,
zhodnocovať a viesť zverený majetok v predpísanej evidencii.

(16) Správcovia majetku mesta sú povinní predkladať správu o hospodárení s týmto majetkom

mestskému zastupiteľstvu jeden krát ročne,/ resp. v termínoch určených mestským
zastupiteľstvom.

(17) Správcovia majetku mesta sú povinní raz ročne vykonávať inventarizáciu zvereného

majetku.

(18) Štatutárny orgán správcu majetku mesta je oprávnený samostatne k týmto úkonom :

-

uzatváranie zmluvných vzťahov do hodnoty 5.000,- €, a v tých prípadoch, keď
zmluvný vzťah je výsledkom verejného obstarávania
odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky do hodnoty 2.000 €,
nakladanie s majetkovými právami do hodnoty 5.000 €,
združovanie finančných prostriedkov v združeniach a zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu,

Ostatné prípady podliehajú prechádzajúcemu schváleniu primátorom mesta. Do tejto
skupiny patrí aj schvaľovanie základných vnútroorganizačných predpisov správcu, ktoré
majú alebo môžu mať dopad na organizačné usporiadanie a personálny chod správcu
a odmeňovanie zamestnancov správcu.

Štvrtá hlava
NADOBÚDANIE A PREVODY VLASTNÍCTVA MESTA
§6
Nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta
(1) Mesto môže nadobúdať hnuteľné veci a nehnuteľné veci, vrátane finančných prostriedkov
ako aj pohľadávky a iné majetkové práva od fyzických osôb, právnických osôb a štátu
odplatne alebo bezodplatne.
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(2) Mesto postupuje pri obstarávaní majetku - tovarov a služieb podľa zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa ďalších osobitných predpisov.
(3) Mesto nadobúda hnuteľné veci a nehnuteľné veci, vrátane finančných prostriedkov ako aj
pohľadávky a iné majetkové práva na základe právnych úkonov, na základe rozhodnutia
orgánu verejnej moci, na základe zákona alebo na základe iných právnych skutočností.
(4) Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským
zastupiteľstvom. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie
hnuteľných vecí v súlade s § 4 týchto Zásad.
(5) V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta.
(6) Mesto môže nadobúdať veci bezodplatne – darovaním a dedením. Aj v týchto prípadoch
sa musí použiť ust. § 6 ods. 4 a 5 týchto Zásad, t.j. pri nadobúdaní nehnuteľného majetku
bez ohľadu na jeho hodnotu a pri nadobúdaní hnuteľného majetku nad hodnotu 10.000 €
je nevyhnutné schválenie mestským zastupiteľstvom. V ostatných prípadoch rozhoduje
primátor mesta.
(7) Mesto nadobúda majetok tiež :
- podnikateľskou činnosťou,
- investorskou činnosťou (stavbou objektov a budov),
- v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo
fyzickými osobami.
(8) Mesto nadobúda majetok aj prostredníctvom správcu, ktorým je príspevková alebo
rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto.

§7
Prevod vlastníctva vecí z majetku mesta
(1) Prevody vlastníctva vecí z majetku mesta na iný subjekt sa v zásade vykonávajú tromi

spôsobmi :
- na základe obchodnej verejnej súťaže,
- dobrovoľnou dražbou,
- priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa platnej právnej úpravy.

(2) Mesto nebude postupovať pri prevode svojho majetku na iný subjekt ani verejnou

obchodnou súťažou ani dobrovoľnou dražbou ani priamym predajom najmenej za cenu
určenú znaleckým posudkom, ak ide o prevod majetku mesta a to v týchto prípadoch:
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a) nehnuteľného majetku, ktorý je mesto povinné previesť podľa osobitného predpisu
alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu (napr.
podľa zákona č. 182/1993 Z.z.),
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
c) podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
e) pri prevodoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí
byť podrobne zdôvodnený,
f) pri prevode nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva registrovaného sociálneho
podniku ako formy investičnej pomoci.
(3) Dôvody hodné osobitného zreteľa musia byť vždy kvalifikovane zdôvodnené v uznesení

mestského zastupiteľstva o schválení konkrétneho zmluvného prevodu. Zámer previesť
majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej na 15 dní pred
schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej
internetovej stránke (webovom sídle), pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej
tejto doby.

(4) Súhlas s prevodom nehnuteľného majetku mesta na iný subjekt môže dať len mestské

zastupiteľstvo, ak osobitné zákony neustanovujú inak.

(5) Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, ponúkne sa tento podiel ostatným

spoluvlastníkom (tzv. predkupné právo).

(6) Rozhodnutie o prevode hnuteľného majetku mesta na iný subjekt podlieha vždy schváleniu

mestským zastupiteľstvom, ak hodnota hnuteľného majetku presahuje sumu v súlade s §
4 týchto Zásad . V ostatných prípadoch rozhoduje primátor mesta.

(7) Zmluvu o prevode vlastníckeho práva podpisuje za obec primátor mesta.
(8) V prípade, že prevod podľa týchto zásad vyžaduje rozhodnutie mestského zastupiteľstva,

potom primátor mesta podpisuje zmluvu vždy až po rozhodnutí mestského zastupiteľstva.
Schvaľujúce uznesenie mestského zastupiteľstva je podmienkou platnosti tejto zmluvy a je
vždy neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

(9) V prípadoch, keď sa na prevod vlastníckeho práva nevyžaduje súhlas mestského

zastupiteľstva, zmluvu uzatvára a podpisuje v mene mesta primátor mesta.

(10) Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra

partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku mesta alebo užívateľom
jej majetku podľa zákona o majetku obcí len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov
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verejného sektora. Splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety preukazuje v
katastrálnom konaní mesto.

§8
Postup pri prevodoch podliehajúcich schváleniu
mestským zastupiteľstvom
(1) Návrh na schválenie zámeru predať veci z majetku mesta sa predkladá mestu – primátorovi

mesta, pričom je potrebné vymedziť a presne identifikovať vec, ktorá sa má predať
(u nehnuteľnosti – údaje podľa listu vlastníctva/geometrického plánu, a u hnuteľných vecí
jej konkrétnym opisom - charakteristikou).

(2) Zámer predať vec z majetku mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí

uznesením.

(3) V prípade, že mestské zastupiteľstvo schváli zámer predať vec z majetku mesta, potom

mestský úrad zabezpečí potrebnú dokumentáciu s určením ceny obvyklej na miestnom
relevantnom trhu, resp. vypracovanie znaleckého posudku na predmet predaja a tieto
predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva.

(4) Po oboznámení sa s dokumentáciou k predmetu predaja mestské zastupiteľstvo uznesením

rozhodne o jednom z možných spôsobov
podmienky tohto predaja.

predaja

veci z majetku mesta

a schváli

(5) Mestské zastupiteľstvo môže schváliť len jeden z nasledovných spôsobov predaja vecí

z majetku mesta:
- na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka,
- na základe dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov,
- priamy predaj, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov, ak všeobecná hodnota veci stanovená znaleckým
posudkom sa rovná alebo je menej ako 40.000 eur,
- o prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na
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svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.

§9
Obchodná verejná súťaž
(1) V prípade predaja majetku mesta prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže sa postupuje
podľa zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov s použitím
ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, podľa týchto Zásad a podľa podmienok verejnej
obchodnej súťaže .
(2) Návrh na predaj majetku mesta obchodnou verejnou súťažou sa predkladá mestskému
zastupiteľstvu a obsahuje najmä :
- presnú identifikáciu veci,
- najnižšie ponúkanú cenu, táto môže byť určená aj znaleckým posudkom/odborným
stanoviskom znalca a pod.,
- podmienky verejnej obchodnej súťaže,
- kritéria na vyhodnotenie a návrh, kto vyhodnotí obchodnú verejnú súťaž
(3) Ak mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí uznesením schváli všetky predpoklady pre
predaj majetku na základe verejnej obchodnej súťaže (t.j. podmienky verejnej obchodnej
súťaže), mestský úrad zabezpečí do 10 pracovných dní odo dňa schválenia spôsobu
predaja :
- oznámenie o zámere predať vec z majetku mesta na základe verejnej obchodnej súťaže
a zverejnenie schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli
mesta a na internetovej stránke mesta
- oznámenie zámeru predať vec z majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže
v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tejto súťaže.
(4) Mestský úrad umožní vykonať obhliadku nehnuteľnosti / hnuteľnej veci a nazretie do
znaleckého posudku.
(5) Mestský úrad je povinný vykonať zapisovanie poradia jednotlivých návrhov tak ako
priebežne dochádzali v tomto rozsahu: (prijaté, poradie návrhu, dátum, čas, miesto prijatia
návrhu a podpis primátora mesta/štatutárneho orgánu resp. povereného zamestnanca
mesta).
(6) Pred samotným vyhodnotením predložených návrhov je potrebné, aby osoby, ktoré majú
na veci osobný záujem a sú verejnými činiteľmi urobili oznámenie o osobnom záujme na
veci (kúpe nehnuteľností / hnuteľnej veci ) a to na základe ústavného zákona č. 357/2004
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Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov .
(7) Komisia na otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže na svojom zasadnutí skontroluje
neporušenosť obálok, vykoná otváranie obálok a následné skontroluje či jednotlivé návrhy
majú predpísané náležitosti a v prípade neúplnosti takéto návrhy z posudzovania vylúči.
Pri posudzovaní jednotlivých návrhov im priradí poradie podľa najvhodnejšej ponuky.
Najvhodnejšej ponuke pridelí poradie č. 1 a schváli predaj veci z majetku mesta
navrhovateľovi umiestnenému pod poradovým číslom 1.
(8) Mestský úrad zabezpečí bezodkladne informovanie účastníkov súťaže o výsledku súťaže
a o ich umiestnení z hľadiska poradia. Víťaza súťaže informuje o tom, že jeho návrh bol
vyhodnotený ako najvhodnejší a vyzve ho k zaplateniu kúpnej ceny a následne k uzavretiu
kúpnej zmluvy.
(9) Primátor mesta uzatvorí s víťazom súťaže kúpnu zmluvu v lehote uvedenej v súťažných
podkladoch, spravidla po zaplatení celej kúpnej ceny.

§ 10
Dobrovoľná dražba
(1) V prípade predaja majetku mesta prostredníctvom dobrovoľnej dražby sa postupuje podľa
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov s použitím zákona
č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov a podľa týchto Zásad.
(2) V prípade, že mestské zastupiteľstvo rozhodne o zámere predať vec z majetku mesta
a o spôsobe jeho predaja dobrovoľnou dražbou, primátor mesta je oprávnený poveriť
vykonaním dobrovoľnej dražby subjekt, ktorý túto činnosť vykonáva ako svoj predmet
podnikania za podmienky, že náklady na dobrovoľnú dražbu a odmena pre subjekt, ktorý
túto činnosť vykonáva ako svoj predmet podnikania nepresiahnu 5 % z hodnoty predávanej
veci určenej znaleckým posudkom. V ostatných prípadoch rozhoduje o poverení na
vykonanie dobrovoľnej dražby mestské zastupiteľstvo.
(3) V prípade predaja majetku mesta dobrovoľnou dražbou, ktorú nevykoná subjekt, ktorý túto
činnosť vykonáva ako svoj predmet podnikania, vykoná dražbu mesto. Subjekt, ktorý
predáva majetok mesta je povinný postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.
(4) Subjekt, ktorý predáva majetok mesta musí predávanú vec vymedziť a presne
identifikovať, (u nehnuteľnosti – údaje podľa listu vlastníctva/geometrického plánu, ktorá
sa má predať a u hnuteľných vecí jej opisom). Subjekt, ktorý predáva majetok mesta je
povinný skúmať, či na danú nehnuteľnosť / hnuteľnú vec nie je potrebné uplatniť osobitný
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postup upravený osobitným zákonom - napr. zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a pod..
(5) Subjekt, ktorý predáva majetok mesta je povinný ohodnotiť / oceniť nehnuteľnosť alebo
hnuteľnú vec znaleckým posudkom. Znalecký posudok na predmet dražby nesmie byť
v deň konania dražby starší ako 6 mesiacov (ust. § 12 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z.)
(6) Subjekt, ktorý predáva majetok mesta predkladá návrh na predaj majetku mesta za cenu
minimálne určenú na základe znaleckého posudku a návrh na predaj majetku obce
prostredníctvom dobrovoľnej dražby na schválenie mestskému zastupiteľstvu mesta.
(7) Mestské zastupiteľstvo schváli/ neschváli návrh na predaj majetku mesta za cenu
minimálne určenú na základe znaleckého posudku a schváli predaj majetku mesta
prostredníctvom dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z.
(8) Ak mestské zastupiteľstvo schváli predaj majetku obce prostredníctvom dobrovoľnej
dražby, mestský úrad :
- zverejní zámer predať zhora uvedený majetok formou dobrovoľnej dražby v regionálnej
tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tejto dobrovoľnej dražby,
- zabezpečí vyhlásenie dobrovoľnej dražby a zverejnenie podmienok dobrovoľnej dražby
na úradnej tabuli mesta a oznámením na internetovej stránke mesta.
(9) Oznámenie o dražbe musí obsahovať náležitosti, ktoré sú uvedené v zákone a v týchto
Zásadách (t.j. miesto, dátum, čas konania dobrovoľnej dražby, minimálna cena / najnižšie
podanie - cena je stanovená znaleckým posudkom, spôsob úhrady ceny, podmienky
predaja predmetu dražby, minimálne prihodenie, termín vykonania obhliadky predmetu
dražby, výšku dražobnej zábezpeky a spôsob jej zloženia u dražiteľa a pod ). Oznámenie
o dražbe je mesto povinné doručiť aj príslušnému notárovi, ktorý bude osvedčovať priebeh
dražby.
(10) Subjekt, ktorý predáva majetok mesta je povinný umiestniť na predmet dražby označenie
podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 527/2002 Z. z ( 10 cm širokú pásku s textom DRAŽBA ) a
priložiť oznámenie o dražbe.
(11) Subjekt, ktorý predáva majetok mesta je povinný umožniť vykonanie obhliadky predmetu
dražby účastníkom dražby. Podľa druhu predávanej veci subjekt, ktorý predáva majetok
obce zabezpečí vykonanie obhliadky predmetu dražby - u nehnuteľnosti alebo u veci, ktorá
presahuje hodnotu 16.500 eur v najmenej dvoch termínoch, ktoré nemôžu byť určené
v rovnaký deň.
(12) Subjekt, ktorý predáva majetok mesta vykoná dražbu.
(13) Po vykonaní dražby vyhotovuje subjekt, ktorý predáva majetok mesta zápisnicu
o vykonaní dražby, ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou.
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§ 11
Priamy predaj
(1) V prípade predaja veci z majetku mesta prostredníctvom priameho predaja je mesto

povinné postupovať podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa týchto Zásad.

(2) Mesto nemôže previesť majetok mesta priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku

stanovená podľa znaleckého posudku presiahne 40.000 €.

(3) Mesto musí prevádzanú vec vymedziť a presne identifikovať (u nehnuteľnosti – údaje

podľa listu vlastníctva/geometrického plánu, ktorá sa má predať a u hnuteľných vecí jej
opisom ) tak aby nebola zameniteľná s inou vecou. Subjekt, ktorý prevádza majetok mesta
je povinný skúmať, či na danú nehnuteľnosť / hnuteľnú vec nie je potrebné uplatniť
osobitný postup upravený osobitným zákonom, napr. zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

(4) Mesto je povinné ohodnotiť / oceniť nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec podľa znaleckého

posudku. Znalecký posudok na majetok mesta, ktorý sa má previesť nesmie byť v deň
schválenia prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.

(5) Návrh na predaj majetku mesta minimálne za cenu určenú na základe znaleckého

posudku prostredníctvom priameho predaja sa predkladá na schválenie mestskému
zastupiteľstvu .

(6) Mesto, ktoré prevádza majetok mesta nemôže previesť vlastníctvo majetku mesta priamym

predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tomto meste:
- primátorom mesta,
- poslancom mestského zastupiteľstva,
- štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej
alebo založenej mestom,
- prednostom mestského úradu,
- zamestnancom mesta,
- hlavným kontrolórom mesta,
- blízkou osobou osôb uvedených v tomto odseku Zásad (blízka osoba je osoba
vymedzená v ust. § 116 Občianskeho zákonníka).

(7) Mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú

osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je
osoba uvedená v odseku 6; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je
mesto, alebo v ktorej má mesto obchodný podiel.
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(8) Po tom čo Mestské zastupiteľstvo schváli predaj svojho majetku priamym predajom,

mestský úrad zabezpečí oznámenie o priamom predaji majetku mesta prostredníctvom
oznámenia na úradnej tabuli mesta, prostredníctvom internetu - oznámením na internetovej
stránke mesta a oznámením v regionálnej tlači. Mesto zverejní svoj zámer predať svoj
majetok priamym predajom najmenej na 15 dní spolu so stanovením termínu na
predkladanie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu majetku mesta
(9) Mestské zastupiteľstvo posúdi cenové ponuky a rozhodne o schválení predaja majetku
mesta minimálne za cenu stanovenú v znaleckom posudku podľa doručených cenových
ponúk. Mesto uzatvorí kúpnu zmluvu s vybratým záujemcom.

Piata hlava
NÁJOM MAJETKU MESTA
§ 12
(1) Mesto a správca majetku mesta môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh
(neupotrebiteľný a prebytočný majetok) prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej
alebo fyzickej osobe a to zásadne odplatne.
(2) Prenechávať majetok mesta na dočasné užívanie je možné aj v prípadoch, keď je to pre mesto
ekonomicky výhodné. Súčasťou takéhoto postupu je ekonomická kalkulácia a prepočet.
(3) Mesto a správca majetku mesta je povinný pri prenechávaní majetku mesta do nájmu postupovať
dôsledne podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a aj podľa týchto zásad.
(4) Majetok mesta možno prenajať len a na základe písomnej nájomnej zmluvy na dobu určitú alebo
na dobu neurčitú.

(5) Pri krátkodobom nájme majetku mesta, t.j. pri nájme trvajúcom maximálne desať dní
v kalendárnom mesiaci môžu upraviť postup nájmu osobitné zásady - Zásady mesta pri
krátkodobom nájme.
(6) Nájomná zmluva na nehnuteľný majetok môže byť uzavretá len za splnenia nasledovných
podmienok:

- ide o aspoň dočasne prebytočný majetok mesta,
- zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú - maximálne na dobu 15 rokov, ako aj na
dobu neurčitú
- výpovedná lehota musí byť vždy minimálne 3 mesačná, ak osobitný zákon neustanovuje
inak,
- cena nájmu pre právnické alebo fyzické osoby sa realizuje zásadne za cenu obvyklú na
miestnom relevantnom trhu,
- podmienkou je dojednanie primeranej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia si
dohodnutých zmluvných podmienok,
- spôsob úhrady nájomného, prípadne služieb spojených s užívaním,
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- nájomná zmluva môže v závislosti od okolností posúdenia rizikovosti nájmu obsahovať
ustanovenia o zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške dvojmesačného
nájomného,
- obdobie, za ktoré sa platí nájomné môže byť maximálne jeden rok,
- náklady na bežnú údržbu a bežné opravy si musí znášať každý nájomca samostatne,
- mesto môže kompenzovať nájomné s nákladmi nájomcu len v tom prípade, ak ide
o náklady na rekonštrukciu a modernizáciu v súlade s rozhodnutiami príslušných
orgánov mesta – takéto náklady a ich výška musí byť odsúhlasená vopred a v písomnej
podobe doručená nájomcovi,
- potrebu nevyhnutných opráv a údržby musí mesto riešiť individuálne dodatkom
k zmluve o prenájme majetku,
- v nájomnej zmluve podľa okolností jednotlivých nájomných vzťahov musia byť
presunuté zodpovednostné vzťahy k revíziám, pravidelným kontrolám a pravidelným
zákonným povinnostiam (najmä požiarna ochrana a revízie zariadení) na nájomcu,
- v nájomnej zmluve nemožno dohodnúť predkupné právo na kúpu prenajímaných
nehnuteľností,
- stanoviť možnosti jednostrannej zmeny výšky nájomného v prípade zmeny právneho
predpisu, v prípade inflácie alebo devalvácie meny,
- nepripúšťa sa dať do podnájmu tretej osobe nehnuteľnosti bez súhlasu príslušného
orgánu mesta,
- nevyhnutnosť písomného odovzdania predmetu nájmu pri vzniku a zániku nájmu,
- v zmluve je potrebné dohodnúť deň účinnosti zmluvy, ktorý môže byť najskôr deň po
zverejnení zmluvy.
Zhora uvedené podmienky sa primerane vzťahujú aj na nájom hnuteľného
majetku mesta.

(7) Mesto a správca majetku mesta je povinný dojednať nájomné najmenej vo výške za akú
sa v tom čase a mieste obvykle prenecháva totožná alebo podobná vec do nájmu okrem
prípadov :
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500 eur,
b) nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní
v kalendárnom mesiaci
c) pri nájmoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí
byť zdôvodnený. Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je mesto povinné
zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby
d) nájmu nehnuteľného majetku mesta registrovanému sociálnemu podniku ako formy
investičnej pomoci.
(8) Prechádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva je nevyhnutný pre platnosť ďalej
uvedených nájomných zmlúv :
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- pri nájmoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- pri nájmoch nehnuteľného majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom
prekročí jeden rok,
- pri nájmoch nehnuteľného majetku mesta na dobu neurčitú,
- pri nájme hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena sa rovná alebo je vyššia ako 3.500 eur.
(9) Pri rozhodovaní o nájme schváli mestské zastupiteľstvo zámer prenajať majetok mesta
a uznesením schváli tiež spôsob akým bude hľadať najvhodnejšiu ponuku.
(10) Pri nájme nehnuteľného majetku, ktorý podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom
musí byť výška nájomného vo výške za akú sa v tom čase a mieste obvykle prenecháva
totožná alebo podobná vec do nájmu, zásadne sa však určuje podľa znaleckého posúdenia.
Len v prípade , že by náklady na znalca boli vysoké a teda neekonomické, potom na
základe prieskumu trhu.
(11) Mestské zastupiteľstvo môže schváliť nájom majetku mesta na základe :
- obchodnej verejnej súťaže,
- dobrovoľnej dražby alebo
- priamym prenájmom.
prípadom hodného osobitného zreteľa.
(12) Primátor mesta je oprávnený uzatvárať nájomné zmluvy bez schvaľovania mestským
zastupiteľstvom v týchto prípadoch :
- pri nájmoch nehnuteľného majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom
neprekročí 1 rok,
- pri nájme hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur.
(13) Pri nájmoch nehnuteľného majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom
neprekročí jeden rok výber nájomcu uskutočňuje primátor mesta a na platnosť nájomnej
zmluvy sa nevyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva.
(14) Pri nájme nehnuteľného majetku, ktorý schvaľuje primátor mesta minimálnu požadovanú
výšku nájomného určuje primátor mesta na základe porovnania minimálne dvoch prípadov
obdobného nájmu, resp. na základe odborného posúdenia znalcom.
(15) U správcu, ktorého predmetom činnosti je správa mestských bytov uzatvára nájomné
zmluvy na byty štatutárny orgán správcu. Na platnosť zmluvy sa nevyžaduje ani súhlas
mestského zastupiteľstva a ani súhlas primátora mesta.
(16) Pri nájme ktorý uskutočňuje správca majetku mesta je výška nájomného daná osobitnými
predpismi, napr. pri nájme bytov a vnútornými Zásadami obce pri krátkodobom nájme.
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(17) Primátor mesta je povinný na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva informovať
o zmluvách o nájme, ktoré uzavrel v čase po predchádzajúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva s uvedením nájomcu, účelu nájmu, výšky nájmu a doby nájmu.
(18) Primátorom mesta písomne splnomocnený zamestnanec mesta je oprávnený uzatvárať
nájomné zmluvy bez schvaľovania mestským zastupiteľstvom v týchto prípadoch a to
podľa schválených zásad a cenníka krátkodobého prenájmu majetku mesta:
- pri nájmoch nehnuteľného majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom
neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci ,
- pri nájme hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 1.000 €.

Šiesta hlava
VÝPOŽIČKA MAJETKU MESTA
§ 13
(1) Zmluvu o výpožičke (bezplatnom užívaní ) majetku mesta je možné uzavrieť výlučne za
splnenia nasledovných podmienok:
- ide o neupotrebiteľný majetok mesta alebo ide o prebytočný majetok mesta
- jeho použitie je viazané na nepodnikateľské účely
- zmluva môže byť uzavretá maximálne na dobu 3 rokov
- výpovedná lehota musí byť vždy 30 dňová
- podmienkou je dojednanie možnosti mesta odstúpiť od tejto zmluvy v prípade , že hrozí
poškodenie vypožičanej veci
- podmienkou je dojednanie primeranej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia si
dohodnutých zmluvných podmienok
- bezodplatne poskytnutie nesmie odporovať cieľom a záujmom mesta
- v zmluve je potrebné dohodnúť deň účinnosti zmluvy, ktorý môže byť najskôr deň po
zverejnení zmluvy.
(2) Výpožičku majetku mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo v prípadoch, ktoré si vyhradí
osobitným uznesením.
V ostatných prípadoch rozhoduje o výpožičke a uzavretí zmluvy primátor mesta.
(3) Zmluvu podpisuje primátor mesta v mene mesta.
(4) Primátor mesta je povinný na rokovaní mestského zastupiteľstva informovať o uzavretých
zmluvách o výpožičke s uvedením názvu subjektu a dôvodu takéhoto postupu.
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Siedma hlava
POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA MESTA
DÓVODY PRE TRVALÉ ALEBO DOČASNÉ UPUSTENIE
OD VYMÁHANIA MAJETKOVÝCH PRÁV MESTA
§ 14
(1) Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými
právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.
(2) Mesto môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky alebo jej časti v prípadoch ak :
- fyzická osoba - dlžník preukáže relevantnými dôkazmi, že by jej zaplatením bola vážne
ohrozená výživa dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu,
- fyzická osoba - podnikateľ preukáže relevantnými dôkazmi, že by jej zaplatenie viedlo
k ukončeniu jeho činnosti,
- právnická osoba, preukáže relevantnými dôkazmi, že by jej zaplatenie viedlo k
ukončeniu jej činnosti a výnos z jej likvidácie by bol pravdepodobne nižší než dlžná
suma.
(3) Primátor mesta môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávok do výšky 2000 €,
V ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
(4) Trvale upustiť od vymáhania pohľadávky nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti
s úmyselnou trestnou činnosťou.
(5) Voči tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky toho istého druhu trvale
upustiť iba raz v kalendárnom roku.
(6) Mesto môže dočasne upustiť od vymáhania pohľadávky v prípadoch ak dlžník písomne
uzná svoj dlh, čo do dôvodu a výšky, alebo ide o dlh priznaný právoplatným rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu a ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku, alebo
splátku zaplatiť v čase splatnosti. Vždy sa musí zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka
nepremlčala alebo nezanikla. Len čo uplynie určená lehota upustenia od vymáhania
pohľadávky je subjekt zodpovedný za hospodárenie s majetkom mesta povinný vykonať
všetky úkony na jej včasné vymoženie.
(7) Dočasné alebo trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky musí mať vždy písomnú formu.
(8) Nakladanie s pohľadávkami mesta na úseku daní a poplatkov (dane z nehnuteľnosti,
ostatných miestnych daní a miestneho poplatku podľa zák. č. 582/2004 Z. z.) sa riadi
dôsledne osobitnou právnou úpravou - zák. SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ustanovenie ods. 1 – 7 týchto zásad v týchto prípadoch nemožno použiť.
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Ôsma hlava
NAKLADANIE S CENNÝMI PAPIERMI
§ 15
(1) Cenné papiere, kryté majetkom mesta môžu byť vydané len so súhlasom mestského
zastupiteľstva a za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov (zák. č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a
Obchodný zákonník).
(2) Emisie cenných papierov a ich výšku vždy schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(3) Zároveň sa podporne použijú príslušné ustanovenia týchto Zásad.
(4) Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi v právnických osobách,
dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí mesto postupovať podľa ust. § 9a ods. 1 až
7 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ak tento
postup nevylučuje osobitný predpis. (§ 9a ods. 11 zákona o majetku obcí).

Deviata hlava
VKLADY MAJETKU MESTA DO MAJETKU ZAKLADANÝCH ALEBO
EXISTUJÚCUCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
A VÝKON PRÁV MESTA V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH
§ 16
(1) Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo
svojho majetku založiť inú právnickú osobu.
(2) Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov :
- zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti,
- schvaľuje prvých zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných
spoločností,
- schvaľuje majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.
(3) V obchodných spoločnostiach sa povinne zriaďuje kontrolný orgán. Členov kontrolného
orgánu menuje a odvoláva príslušný orgán podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
(4) Kontrolný orgán obchodných spoločností so 100% účasťou mesta Skalica je povinný
predložiť mestskému zastupiteľstvu ročnú správu o finančnom hospodárení spoločnosti a
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to vždy do 30.6. nasledujúceho roku po ukončení účtovnej uzávierky a do 31. 11. výhľad
finančného hospodárenia obchodnej spoločnosti v budúcom roku.
(5) Kontrolný orgán je povinný informovať mesto bezodkladne o:
- platobnej neschopnosti obchodnej spoločnosti,
- o vyhlásení konkurzu na obchodnú spoločnosť,
- o vykonávaní exekúcie na obchodnú spoločnosť pre pohľadávku prevyšujúcu sumu
50.000 €,
(6) V obchodných spoločnostiach sa povinne zriaďuje rezervný fond.
(7) Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností, v ktorých je mesto
jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom sa riadi platnou právnou úpravou
(8) Pôsobnosť valného zhromaždenia v prípade tzv. jednoosobovej spoločnosti s ručením
obmedzeným založenej mestom vykonáva výlučne štatutárny zástupca, ktorým je primátor
mesta.
(9) Tieto Zásady sú záväzné už pri zakladaní obchodných spoločností mesta najmä pri
vypracovávaní základných dokumentov zakladaných spoločností a tiež pri činností
obchodných spoločností s určenou majetkovou účasťou mesta.
(10) Základné dokumenty týchto spoločností musia obsahovať osobitné ustanovenie
o povinnosti rešpektovať a dodržiavať tieto Zásady.

Desiata hlava
NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ UŽÍVA MESTO
§ 17
(1) Nakladanie s majetkom štátu, ktorý užíva mesto sa riadi platnou právnou úpravou a
zmluvnými podmienkami medzi štátom a mestom.
(2) V ostatnom sa primerane použijú tieto Zásady.

Jedenásta hlava
NAKLADANIE S KONCESNÝM MAJETKOM
A SPOLOČNÝ PODNIK
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§ 18

(1) Koncesný majetok je majetok mesta, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a
v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve, ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie
stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením
znáša v prevažnej miere koncesionár.
(2) Koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie
služby schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(3) Na nakladanie s koncesným majetkom mesta sa prednostne vzťahujú ust. § 9c, § 9d, zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v ostatnom sa
primerane použijú ostatné právne predpisy a tieto Zásady.
(4) Spoločný podnik je právnická osoba založená mestom a koncesionárom za účelom
realizácie koncesie podľa osobitného zákona. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú
založil koncesionár a do základného imania bol vložený majetok mesta na základe
koncesnej zmluvy.
(5) Na spoločný podnik podľa ust. § 18 ods. 4 týchto zásad sa prednostne vzťahuje ust. § 9e
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v ostatnom sa
primerane použijú ostatné právne predpisy a tieto Zásady.
(6) Prioritný majetok je nehnuteľný majetok mesta, ktorý mesto vložilo do spoločného
podniku. Prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného
podniku, koncesionára alebo tretej osoby ani previesť do vlastníctva iných osôb. Prioritný
majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a
ani predmetom likvidácie. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností sa
vykoná poznámkou na návrh mesta. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, prioritný
majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo na prioritný majetok zriadiť zmluvné vecné
bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa
zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu. Prioritný majetok nestráca svoj
charakter ani prechodom na právneho nástupcu. Po zániku vecného bremena zapísaného v
katastri nehnuteľností je mesto povinné dať návrh na výmaz vecného bremena.
(7) Mesto vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s
uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného
podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje mestu.
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§ 19

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Evidencia a inventarizácia majetku mesta sa vykonáva v súlade s osobitnou právnou
úpravou (zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
a Registratúrnym poriadkom mesta Skalica.
(2) S týmito Zásadami musia byť písomne oboznámení všetci zamestnanci mesta, všetci
zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a všetky obchodné
spoločnosti mesta, resp. obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta.
Podklady o písomnom oboznámení sa zakladajú do personálnych spisov
zamestnancov mesta a vedú sa v evidenciách mesta, organizácií mesta a obchodných
spoločností mesta.
(3) Primátor mesta môže bližšie konkretizovať ustanovenia týchto Zásad vo svojich príkazoch,
príp. pokynoch.
(4) Primátor mesta je povinný rokovať so zmluvnými stranami vo vzťahu k už existujúcim
zmluvám tak, aby boli rešpektované zhora uvedené schválené Zásady.
V prípade neochoty, resp. nemožnosti zosúladenia primátor mesta predkladá jeden krát
ročne návrhy na riešenie situácie.
(5) Správca majetku mesta Skalica je povinný zosúladiť všetky svoje vnútorné dokumenty a
listiny s týmito Zásadami najneskôr do 4 mesiacov od účinnosti týchto Zásad.
Zároveň je povinný v tejto lehote písomne informovať mesto o vykonaných
opatreniach a rozhodnutiach.
(6) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Skalici
uznesenia.

formou

(7) Na týchto „Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Skalica sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo mesta Skalica dňa ................... uznesením č.........
(8) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2023.

V Skalici dňa ................................

............................................................
primátorka mesta Skalica
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Skalica s účinnosťou ku dňu 1.1.2023.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:
4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa
14.6.2022
Ekonomická komisia odporúča zosúladiť §16 zásad so súčasným stavom výkonu práv
štatutára mesta pri výkone práv spoločníka v existujúcich spoločnostiach s majetkovou
účasťou mesta. EK hlasovaním ( za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 ) – odporúča materiál schváliť
so zapracovanou pripomienkou zosúladenia §16.
Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa ..........
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

číslo 75/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Skalica s účinnosťou ku dňu 1.1.2023.
Uznesenie nebolo prijaté.

Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 4
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 8.
Číslo materiálu: 58/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere 33 m2 za účelom
realizácie prístavby k rekreačnej chate

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť vlastníka chaty

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Emil Vajla.

Ing. Dušan Vavrinec

Vedúci majetkového oddelenia

Prednosta MsÚ v Skalici
Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Na zasadaní MsZ v Skalici dňa 21.4.2021 bol uznesením č. 40/2021 schválený budúci odpredaj
časti pozemku v RO Zlatnícka dolina p.č. 20326/2 o výmere približne 34 m2 za účel rozšírenia
rekreačnej chaty s.č. 7091 na pozemku p.č. 20326/15.
V súlade s uznesením č. 40/2021 bola dňa 28.4.2021 podpísaná Zmluva o budúcej kúpnej
zmluve.
Žiadatelia manželia Prachárovi doložil v súlade s vyššie uvedeným uznesením a zmluvou
o budúcej kúpnej zmluve geometrický plán na oddelenie pozemku a znalecký posudok na
určenie všeobecnej ceny dotknutého pozemku.
Geometrickým plánom č. 165/2021 bol dotknutý pozemok definovaný ako časť pozemku p.č.
20326/2 o výmere 33 m2 ( diel č. 2).
V zmysle znaleckého posudku č. 52/2022 zo dňa 13.5.2022 bola stanovená všeobecná hodnota
pozemku vo výške 36,14 € / m2.
Navrhujeme časť pozemku reg. C KN p.č. 20326/2 o výmere 33 m2 dotknutú realizáciou
prístavby odpredať za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 52/2022 v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení za cenu 36,14 €/m2, celkom 1192,62
€.
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení:
„Pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.“
Uznesenie č. 40/2021 zo dňa 21.4.2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje budúci predaj nehnuteľnosti v k.ú. Skalica,
časti pozemku p.č. 20459/2 o výmere približne 34 m2 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva
Ing. Juraj Prachár, bytom Svätoplukova 37, Skalica a manželka Ing. Mária Prachárová, bytom
P. Bunčáka 2, Skalica, pre účel prístavby rekreačnej chaty súp.č. 7091 na pozemku registra C
KN p.č. 20326/15 za nasledovných podmienok:
- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu
„prístavba rekreačnej chaty súp. č. 7091“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/15 v k.ú.
Skalica.
- Kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom.
- Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe a zameraní hrubej stavby „prístavba rekreačnej
chaty súp. č. 7091“ na pozemku registra C KN p.č. 20326/15 v k.ú. Skalica a po schválení
mestským zastupiteľstvom.
Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti tohto
uznesenia je do 12 mesiacov od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č.138/1991 Zb. v platnom znení.
Dopad na rozpočet pre rok 2022 – v príjmovej časti + 1192,62 €
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2. MATERIÁL:

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti Predaj časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere 33 m2 za účelom realizácie
prístavby k rekreačnej chate
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Príloha – Geometrický plán č. 165/2021
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Navrhovaný stav podľa PD
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na zmluvný prevod nehnuteľnosti -

Predaj časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere
33 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku reg. C KN p.č. 20326/2
o výmere 33 m², v zmysle geometrického plánu č. 165/2021 diel č. 2, z vlastníctva mesta
Skalica do vlastníctva Ing. Juraj Prachár, bytom Svätoplukova 37, Skalica a manželka Ing.
Mária Prachárová, bytom P. Bunčáka 2, Skalica, za cenu 1192,62 € ( 36,14 €/m2 ) stanovenú
znaleckým posudkom s termínom realizácie do 3 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady
spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení. Toto uznesenie nadväzuje na uznesenie MsZ v Skalici č.
40/2021.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022
Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča predložený materiál schváliť.
EK hlasovaním ( za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 ) - odporúča predložený materiál schváliť
Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 7.6.2022
Komisia Zmluvný prevod nehnuteľnosti - Predaj časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere
33 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate odporúča. / za 7 členov, 0 proti, 0 sa zdržalo
/
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 76/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici schváliť zmluvný prevod
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku reg. C KN p.č. 20326/2 o výmere 33 m², v zmysle
geometrického plánu č. 165/2021 diel č. 2, z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Ing. Juraj
Prachár, bytom Svätoplukova 37, Skalica a manželka Ing. Mária Prachárová, bytom P. Bunčáka
2, Skalica, za cenu 1192,62 € ( 36,14 €/m2 ) stanovenú znaleckým posudkom s termínom
realizácie do 3 mesiacov od schválenia v MsZ. Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
Tento zmluvný prevod je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení. Toto uznesenie nadväzuje na uznesenie MsZ v Skalici č.
40/2021.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 9.
Číslo materiálu: 59/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti Zámer predaja časti pozemku o výmere 16 m2 za účelom realizácie prístavby
k rekreačnej chate

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť vlastníka chaty

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Emil Vajla.

Ing. Dušan Vavrinec

Vedúci majetkového oddelenia

Prednosta MsÚ v Skalici
Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Predkladáme Vám žiadosť manželov Polákových o odpredaj časti pozemku reg. C KN p.č.
20308/59 v k.ú. Skalica o výmere 16 m2 v dotyku s rekreačnou chatou súp.č. 7168 vo
vlastníctve žiadateľov. Dôvodom predloženia žiadosti je zosúladenie skutkového a právneho
stavu pri konaní o dodatočnom stavebnom a užívacom povolení na prestavbu chaty a rozšírení
jej pôdorysu o 19 m2, z toho 16 m2 na pozemku vo vlastníctve mesta Skalica. Pôvodný pôdorys
rekreačnej chaty súp. č. 7168 mal výmeru 55 m2. Skutkový stav bol zameraný geometrickým
plánom č. 213/2022, podľa ktorého je plocha stavby 74 m2, maximálna zastavaná plocha môže
byť 80 m2.
Znaleckým posudkom č. 88/2022 zo dňa 6.5.2022 bola jednotková cena pozemku stanovená vo
výške 29,37 €/m2.
Navrhujeme dotknutú časť pozemku p.č. 20308/59 o výmere 16 m2, v zmysle geometrického
plánu č. 213/2022 diel č. 4 odpredať za cenu 29,37 €/m2 stanovenú znaleckým posudkom
postupom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že rekonštrukcia rekreačnej chaty
súp. č. 7168 a rozšírenie jej pôdorysu do výmery 80 m2 je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a nie je možné ju umiestniť na pozemku vo vlastníctve investora.
V prípade schválenia zámeru bude tento zverejnený predpísaným spôsobom, následne bude
návrh na predaj predložený na schválenie MsZ.
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení:
„Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli
a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.“
Dopad na rozpočet pre rok 2022 – v príjmovej časti + 469,92 €
Predmetný materiál bol prerokovaný na Mestskej rade mesta Skalica dňa 9.5.2022, kde bola
vznesená požiadavka o preverenie súladu prístavby chaty s územnoplánovacou
dokumentáciou.
V tejto veci vydala architektka mesta Skalica Ing. Arch, Miroslava Valková nasledovné
stanovisko:
Prístavba RCH Polák
Uvedenú prístavbu rekreačnej chaty je z hľadiska súladu s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou možné povoliť z nasledovných dôvodov:


Podľa regulatívov uvedených v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie v
bode 12.2. maximálna miera zastavania sa do zastavanej plochy objektom nepočíta
pôdorysný priemet striech s presahom do 1,5 m, t.j. plochy pôdorysného priemetu strechy
mimo plochy schodiska a súvisiacej verandy nachádzajúce sa v juhovýchodnej časti
objektu, nie je z hľadiska ÚPN mesta Skalica počítaná do plochy zastavanej objektom.
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Žiadosť bola podaná 23.2.2022, t.j. pred schválením ÚPN mesta Skalica, ZaD č. 6, ktorých
schválenie nadobudlo účinnosť 26.3.2022. Podľa špecifických regulatívov platných pre
regulačný blok RCH sa maximálna zastavaná plocha na 1 objekt rekreačnej chaty 80 m2
nevzťahuje na existujúce stavby.

Na základe uvedeného mám za to, že dodatočné povolenie prístavby rekreačnej chaty nie je v
rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta.
Situácia

Pozemok o výmere 16 m2 pre rozšírenie pôdorysu chaty s.č. 7168
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2. MATERIÁL:

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti Zámer predaja časti pozemku o výmere 16 m2 za účelom realizácie prístavby
k rekreačnej chate
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na zmluvný prevod nehnuteľnosti -

Zámer predaja časti pozemku o výmere 16 m2 za účelom realizácie prístavby
k rekreačnej chate

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer predaja
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku registra C KN p.č. 20308/59 o výmere 16 m2,
v zmysle geometrického plánu č. 213/2022 diel č. 4 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva
Ing. Milan Polák a manželka Ing. Anna Poláková, bytom Hurbanova 3, Skalica pre účel
prestavby a prístavby rekreačnej chaty súp.č. 7168 za cenu 29,37 €/m2 stanovenú znaleckým
posudkom.
Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znášajú žiadatelia.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámer prestavby rekreačnej
chaty je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a nie je možné ju umiestniť na
pozemku vo vlastníctve investora.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 3.5.2022

Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča predložený materiál schváliť. EK
hlasovaním ( za: 7, proti: 0, zdržal sa:0) - odporúča predložený materiál schváliť

Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 26.4.2022

Komisia odporúča predaj časti pozemku o výmere 16 m² za účelom realizácie prístavby k
rekreačnej chate. / za 8 členov, 0 proti,0 sa zdržalo/- v čase hlasovania bolo prítomných 8
členov
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 77/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica
schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer predaja
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica, časti pozemku registra C KN p.č. 20308/59 o výmere 16 m2,
v zmysle geometrického plánu č. 213/2022 diel č. 4 z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva
Ing. Milan Polák a manželka Ing. Anna Poláková, bytom Hurbanova 3, Skalica pre účel
prestavby a prístavby rekreačnej chaty súp.č. 7168 za cenu 29,37 €/m2 stanovenú znaleckým
posudkom.
Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znášajú žiadatelia.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámer prestavby rekreačnej
chaty je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a nie je možné ju umiestniť na
pozemku vo vlastníctve investora.

Uznesenie nebolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 10.
Číslo materiálu: 60/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti -

Nájom pozemku na ul. Mazúrova o výmere 291 m².

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť spoločnosti HÍLEK a spol., a.s.

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Emil Vajla.

Ing. Dušan Vavrinec

Vedúci majetkového oddelenia

Prednosta MsÚ v Skalici
Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s. Senica požiadala o odpredaj, prípadne nájom pozemku
nachádzajúceho sa na ul. Mazúrova v Skalici v dotyku s predajňou spoločnosti. Požadovaný
pozemok je definovaný ako časť pozemku reg. C KN p.č. 631/1 o výmere 291 m², viď. Príloha.
Príloha

Pozemok mesta Skalica o výmere 291 m2
Pozemky a stavby vo vlastníctve žiadateľa

Kúpou resp. nájmom pozemku chce žiadateľ riešiť:
- Potrebný prístup návštevníkov k výkladom
- Potrebný prístup zákazníkov autom
- Potrebnú spevnenú plochu pre vystavovanie nových vozidiel
- Potrebný prístup autom od výmenníkovej stanice
- Potrebný neustály vstup do prevádzky a predajne
- Obmedzenie poškodzovania budovy
V predmetnej veci prijalo Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesenie č. 32/2022 zo dňa
23.2.2022.
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. v platnom znení zámer nájmu nehnuteľnosti v k.ú. Skalica - časti pozemku reg. „C“ KN
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p.č. 631/1 o výmere približne 291 m² spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica,
IČO: 36 239 542 na dobu neurčitú prostredníctvom spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO
MAJETKU, s.r.o. s výpovednou lehotou tri mesiace, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
V súlade s citovaným uznesením bol vyhotovený znalecký posudok č. 117/2022 zo dňa
20.5.2022, ktorý stanovil ročnú výšku nájmu po zaokrúhlení 2160 ,-€ (7,42 €/ m²). Zástupca
žiadateľa Ing. Jozef Hílek vyjadril súhlas s možnosťou užívania predmetnej časti pozemku verejnosťou
mimo prevádzkových hodín Autosalónu ŠKODA.

Navrhujeme nájom schváliť s podmienkou využívania spevnených plôch parkovísk verejnosťou mimo
prevádzkových hodín autosalónu za cenu 2160,- €/rok upravenú pomerom 5/7 (pracovné dni
v týždni/počet dní v týždni), t.j. 1543,-€.

Nájom navrhujeme schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s ustanoveniami § 10, ods. 6 písm. i) VZN mesta
Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa na
dobu neurčitú s cenou nájmu vo výške 1543,- €/rok, s výpovednou lehotou tri mesiace
prostredníctvom spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o..
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že realizáciou predmetného
uznesenie sa žiadateľovi umožní plnohodnotné užívanie vlastného objektu, zároveň sa upravia
podmienky užívania dotknutého pozemku.
Tento zámer bol zverejnený predpísaným spôsobom a návrh na schválenie nájmu predkladáme
mestskému zastupiteľstvu.
Realizácia predloženého návrhu nájmu pozemku nemá vplyv na rozpočet mesta Skalica,
nakoľko bude realizovaný prostredníctvom spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,
s.r.o..
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení:
„pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a
na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený
počas celej tejto doby“

105

2. MATERIÁL:

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti -

Zámer predaja (nájmu) pozemku na ul. Mazúrova o výmere cca 291 m².

106

107

108

109

Vjazd a výjazd z prevádzky autosalónu od ul. Hviezdoslavova pozdĺž budovy
výmenníkovej stanice
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na zmluvný prevod nehnuteľnosti Nájom pozemku na ul. Mazúrova o výmere 291 m².

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
schvaľuje nájom nehnuteľnosti v k.ú. Skalica - časti pozemku reg. „C“ KN p.č. 631/1
o výmere 291 m² vo vlastníctve mesta Skalica prostredníctvom spoločnosti SPRÁVA
MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, IČO:
36 239 542 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace, s cenou nájmu vo výške 1543,€/rok a s valorizáciou nájomného vo výške inflácie zverejňovanej štatistickým úradom,
s podmienkou využívania spevnených plôch parkovísk verejnosťou mimo prevádzkových
hodín autosalónu.
Tento nájom je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že realizáciou predmetného
uznesenie sa žiadateľovi umožní plnohodnotné užívanie vlastného objektu, zároveň sa upravia
podmienky užívania dotknutého pozemku.
Tomuto uzneseniu predchádza uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica č. 32/2022.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022
Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča predložený materiál schváliť.
EK hlasovaním ( za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 ) - odporúča predložený materiál schváliť
Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 7.6.2022
Komisia odporúča zmluvný prevod nehnuteľnosti - Nájom pozemku na ul. Mazúrova o výmere
291 m² . / za 6 členov, 0 proti,1 sa zdržal/
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 78/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť nájom nehnuteľnosti v k.ú. Skalica
- časti pozemku reg. „C“ KN p.č. 631/1 o výmere 291 m² vo vlastníctve mesta Skalica
prostredníctvom spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. spoločnosti HÍLEK
a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, IČO: 36 239 542 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou
tri mesiace, s cenou nájmu vo výške 1543,-€/rok a s valorizáciou nájomného vo výške inflácie
zverejňovanej štatistickým úradom, s podmienkou využívania spevnených plôch parkovísk
verejnosťou mimo prevádzkových hodín autosalónu.
Tento nájom je realizovaný v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že realizáciou predmetného
uznesenie sa žiadateľovi umožní plnohodnotné užívanie vlastného objektu, zároveň sa upravia
podmienky užívania dotknutého pozemku.
Tomuto uzneseniu predchádza uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Skalica č. 32/2022.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 11.
Číslo materiálu: 61/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti Vysporiadanie pozemkov užívaných mestom Skalica

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Iniciatívny materiál

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Hana Tvrdá

Ing. Dušan Vavrinec

Referent pre vysporiadanie majetku

Prednosta MsÚ v Skalici
Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V súvislosti s prijatým uznesením MsZ v Skalici č. 104/2013 zo dňa 20.6.2013 v
náväznosti na uznesenie MsZ v Skalici č. 195/2016 zo dňa 14.12.2016, ktorým bol schválený
zámer vysporiadania pozemkov, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev alebo sa nachádzajú
pod stavbami vo vlastníctve mesta Skalica, Vám predkladáme návrh na vysporiadanie
pozemkov užívaných mestom Skalica:
1.)
Pozemok registra „E“ KN parc. č. 4325 – orná pôda o výmere 156 m2 nachádzajúci sa
na ul. Lúčky, je súčasťou miestnej komunikácie a verejnej zelene. Pozemok parc. č. 4325 je vo
vlastníctve nasledovných vlastníkov, ktorí s predajom svojich podielov mestu Skalica súhlasia:
- Ing. Oľga Špačková v podiele 1/9,
- Ing. Vladimír Palacka v podiele 1/9,
- Rudolf Kvapil v podiele 1/27,
- Elena Obrtalová v podiele 1/27,
- Anna Foltýnová v podiele 1/27,
- Jarmila Hudečková v podiele 1/27,
- Mária Valúchová v podiele 2/27.
Výmera odkupovaných podielov spolu je 69,3 m2 v hodnote 693,- €.
2.)
Pozemok registra „E“ KN parc. č. 4405 – orná pôda o výmere 116 m2 nachádzajúci sa
na sídl. Dr. Clementisa, je súčasťou verejnej zelene. Spoluvlastníčka Anna Horská v podiele
1/10 súhlasí s predajom svojho podielu mestu Skalica, pričom mesto je v súčasnosti
spoluvlastník predmetného pozemku v podiele 4/5.
Spoluvlastníci pozemku registra „E“ KN parc. č. 4607/2 – orná pôda o výmere 1261 m2,
ktorý je v zmysle Územného plánu mesta Skalica v zóne „Verejná a vyhradená zeleň“, ponúkli
mestu Skalica na odpredaj svoje podiely za rovnakých podmienok, ako mestu Skalica v marci
a apríli 2022 odpredali svoje podiely v pozemku „E“ KN parc. č. 4607/1 pod miestnou
komunikáciou na ul. Psíky. Vzhľadom na uvedené odporúčame ponuky spoluvlastníkov využiť
a ich podiely odkúpiť. S odpredajom svojich podielov súhlasia:
- Mária Macháčková v podiele 2/55,
- Mgr. Anna Gáliková v podiele 1/33,
- Marta Šimončičová v podiele 1/33,
- Ing. Stanislav Hránek v podiele 1/44.
Výmera odkupovaných podielov spolu je 151 m2 v hodnote 1510,- €, pričom mesto Skalica je
v súčasnosti spoluvlastník v podiele 1/11.
Uznesenie MsZ v Skalici č. 104/2013
MsZ v Skalici schvaľuje zámer vysporiadania pozemkov, ktoré sú súčasťou verejných
priestranstiev v intraviláne mesta Skalica, alebo sa nachádzajú pod stavbami ktoré prešli z
vlastníctva štátu do vlastníctva mesta Skalica bez vysporiadania pozemkov, odkúpením za cenu
10 €/m2. Kúpne ceny budú uhrádzané z rozpočtu mesta postupne podľa aktuálnych možností
rokov 2013 až 2016. Do realizácie odkúpenia budú uzatvárané nájomné zmluvy za cenu 0,15
€/m2/rok. Náklady spojené s vysporiadaním znáša mesto Skalica.
Uznesenie MsZ v Skalici č. 195/2016
MsZ v Skalici ruší v uznesení Mestského zastupiteľstva v Skalici č. 104/2013 zo dňa 20.6.2013
slová, ktoré znejú: „rokov 2013 až 2016“.
Navrhujeme predmetné pozemky vysporiadať v zmysle uznesenia 104/2013 za cenu 10 €/m2.
Dopad na rozpočet mesta: výdavok v kapitálovej časti rozpočtu roku 2022 vo výške 2319,- €.
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2. MATERIÁL:

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti Vysporiadanie pozemkov užívaných mestom Skalica
Situácia parc. č. 4325 (ul. Lúčky)

115

Situácia parc. č. 4405 (sídl. Dr. Clementisa)

Situácia parc. č. 4607/2 (lokalita Lúčky)
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022

k návrhu na zmluvný prevod nehnuteľnosti Vysporiadanie pozemkov užívaných mestom Skalica

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú.
Skalica – pozemku registra „E“ KN parc. č. 4325 – orná pôda o výmere 156 m2 z vlastníctva:
- Ing. Oľga Špačková, bytom Nádražná 1019/18, 909 01 Skalica v podiele 1/9,
- Ing. Vladimír Palacka, bytom Záhradná 2000/6, 909 01 Skalica v podiele 1/9,
- Rudolf Kvapil, bytom Bajanova 1288/18, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Elena Obrtalová, bytom Komenského 457/23, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Anna Foltýnová, bytom Dr. Clementisa 1172/49, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Jarmila Hudečková, bytom Zápotočná 1794/16, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Mária Valúchová, bytom Pod Hájkom 2091/19, 909 01 Skalica v podiele 2/27
do vlastníctva mesta Skalica za cenu 10,-€/m2. Náklady spojené s realizáciou zmluvného
prevodu znáša mesto Skalica.
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú.
Skalica – pozemku registra „E“ KN parc. č. 4405 – orná pôda o výmere 116 m2 z vlastníctva
Anna Horská, bytom Mallého 1164/13, 909 01 Skalica v podiele 1/10 do vlastníctva mesta
Skalica za cenu 10,-€/m2. Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša mesto
Skalica.
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú.
Skalica – pozemku registra „E“ KN parc. č. 4607/2 – orná pôda o výmere 1261 m2 z vlastníctva:
- Mária Macháčková, bytom Koreszkova 1154/18, 909 01 Skalica v podiele 2/55,
- Mgr. Anna Gáliková, bytom Štefánikova 707/51, 905 01 Senica v podiele 1/33,
- Marta Šimončičová, bytom Zelenečská 2702/51, 917 02 Trnava v podiele 1/33,
- Ing. Stanislav Hránek, bytom Petzvalova 8/27, 040 11 Košice – Západ v podiele 1/44
do vlastníctva mesta Skalica za cenu 10,-€/m2. Náklady spojené s realizáciou zmluvného
prevodu znáša mesto Skalica.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:
4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022
Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča predložený materiál schváliť.
EK hlasovaním ( za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 ) - odporúča predložený materiál schváliť
Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 7.6.2022
Komisia zmluvný prevod nehnuteľnosti - Vysporiadanie pozemkov užívaných mestom Skalica
odporúča. / za 5 členov, 0 proti, 2 sa zdržali/
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...
4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 79/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť
zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica – pozemku registra „E“ KN parc. č. 4325 – orná
pôda o výmere 156 m2 z vlastníctva:
- Ing. Oľga Špačková, bytom Nádražná 1019/18, 909 01 Skalica v podiele 1/9,
- Ing. Vladimír Palacka, bytom Záhradná 2000/6, 909 01 Skalica v podiele 1/9,
- Rudolf Kvapil, bytom Bajanova 1288/18, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Elena Obrtalová, bytom Komenského 457/23, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Anna Foltýnová, bytom Dr. Clementisa 1172/49, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Jarmila Hudečková, bytom Zápotočná 1794/16, 909 01 Skalica v podiele 1/27,
- Mária Valúchová, bytom Pod Hájkom 2091/19, 909 01 Skalica v podiele 2/27
do vlastníctva mesta Skalica za cenu 10,-€/m2. Náklady spojené s realizáciou zmluvného
prevodu znáša mesto Skalica.
číslo 80/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť
zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica – pozemku registra „E“ KN parc. č. 4405 – orná
pôda o výmere 116 m2 z vlastníctva Anna Horská, bytom Mallého 1164/13, 909 01 Skalica
v podiele 1/10 do vlastníctva mesta Skalica za cenu 10,-€/m2. Náklady spojené s realizáciou
zmluvného prevodu znáša mesto Skalica.
číslo 81/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť
zmluvný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Skalica – pozemku registra „E“ KN parc. č. 4607/2 – orná
pôda o výmere 1261 m2 z vlastníctva:
- Mária Macháčková, bytom Koreszkova 1154/18, 909 01 Skalica v podiele 2/55,
- Mgr. Anna Gáliková, bytom Štefánikova 707/51, 905 01 Senica v podiele 1/33,
- Marta Šimončičová, bytom Zelenečská 2702/51, 917 02 Trnava v podiele 1/33,
- Ing. Stanislav Hránek, bytom Petzvalova 8/27, 040 11 Košice – Západ v podiele 1/44
do vlastníctva mesta Skalica za cenu 10,-€/m2. Náklady spojené s realizáciou zmluvného
prevodu znáša mesto Skalica.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 12.
Číslo materiálu: 62/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti Zámer budúceho vysporiadania pozemku na ul. Predmestie

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť vlastníka RD

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Emil Vajla

Ing. Dušan Vavrinec

Vedúci majetkového oddelenia

Prednosta MsÚ v Skalici
Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Predkladáme Vám návrh na vysporiadanie pozemku reg. C KN p.č. 3036/2 záhrada 58 m2 vo
vlastníctve mesta Skalica, ktorý je užívaný ako záhrada pri rodinnom dome súp. č. 1461 na ul.
Predmestie č. 7. Žiadateľ Ing. Stanislav Leška ako i jeho právny predchodcovia užíva citovaný
pozemok spolu s pozemkom p.č. 3036/1 záhrada o výmere 1268 m2. Pozemok p.č. 3036/2
svojim využitím a umiestnením tvorí celok s uvedeným pozemkom a rodinným domom vo
vlastníctve žiadateľa.
Popísaný stav vykazuje i technicko-hospodárska mapa z roku 1982 a evidenčný list č. 516.
S odvolaním sa na uvedené skutočnosti navrhujeme schváliť zámer budúceho predaja v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako prípad hodný
osobitného zreteľa za cenu 10,- €/m2 (v súlade s uznesením MsZ č. 90/2015).
V prípade schválenia zámeru bude tento zverejnený predpísaným spôsobom, následne bude
návrh na zmluvný prevod predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Uznesením MsZ č. 90/2015
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zámer vysporiadania pozemkov vo vlastníctve Mesta
Skalica nachádzajúcich sa pod stavbami rodinných domov v intraviláne mesta Skalica, resp. k
nim priľahlých pozemkov, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so
stavbou určenou na bývanie za cenu 10 €/m².
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení:
„Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli
a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.“
Dopad na rozpočet mesta: príjem v kapitálovej časti rozpočtu roku 2022 vo výške 580,- €

120

2. MATERIÁL:

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti –
Zámer budúceho vysporiadania pozemku na ul. Predmestie
Situácia

Pozemok p.č. 3036/2 záhrada 58 m2 vo vlastníctve mesta Skalica
Pozemky p.č. 3036/1, p.č. 3035 a dom s.č. 1461 vo vlastníctve žiadateľa
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022

k návrhu na zmluvný prevod nehnuteľnosti Zámer budúceho vysporiadania pozemku na ul. Predmestie
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer budúceho
predaja nehnuteľnosti v k.ú. Skalica – pozemku registra „C“ KN parc. č. 3036/2 – záhrada o
výmere 58 m² z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Ing. Stanislav Leška, bytom Predmestie
1461/7, 909 01 Skalica v 1/1 za dohodnutú cenu 10,- €/m² s termínom realizácie do 3 mesiacov
od schválenia v MsZ. Náklady spojené s prevodom znáša žiadateľ.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok nie je samostatne
využiteľný, svojim využitím a umiestnením tvorí celok s pozemkami parc. č. 3036/1, 3035
a rodinným domom súp. č. 1461 vo vlastníctve žiadateľa.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022
Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča predložený materiál schváliť.
EK hlasovaním ( za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 ) – odporúča predložený materiál schváliť
Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 7.6.2022
Komisia zaujme stanovisko k zmluvnému prevodu nehnuteľnosti - zámeru budúceho vysporiadania
pozemku na ul. Predmestie až po doručení stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.
Bratislava , správa povodia Moravy, nakoľko v blízkosti vyššie uvedeného pozemku sa nachádza
vodný tok . / za 7 členov, 0 proti,0 sa zdržalo/
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 82/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer budúceho predaja
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica – pozemku registra „C“ KN parc. č. 3036/2 – záhrada o výmere 58
m² z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva Ing. Stanislav Leška, bytom Predmestie 1461/7,
909 01 Skalica v 1/1 za dohodnutú cenu 10,- €/m² s termínom realizácie do 3 mesiacov od
schválenia v MsZ. Náklady spojené s prevodom znáša žiadateľ.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok nie je samostatne
využiteľný, svojim využitím a umiestnením tvorí celok s pozemkami parc. č. 3036/1, 3035
a rodinným domom súp. č. 1461 vo vlastníctve žiadateľa.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 13.
Číslo materiálu: 63/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti -

Zámer budúceho predaja pozemkov pre stavby trafostaníc spolu o výmere približne 79 m2

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť investora

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Emil Vajla.

Ing. Dušan Vavrinec

Vedúci majetkového oddelenia

Prednosta MsÚ v Skalici
Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súvislosti s pripravovanou stavbou „SAA1_Holíč Skalica VN 113-193, VNK, TS“ požiadala o odpredaj pozemkov pre stavby nových
distribučných transformačných staníc. Pre predmetnú stavbu bolo dňa 4.4.2022 vydané územní
rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.5.2022. V zmysle
projektovej dokumentácie sú stavbou trafostaníc dotknuté nasledovné pozemky registra C KN
vo vlastníctve mesta Skalica:
Spínacia stanica Haramia EH4
Časti pozemkov p.č. 13345 a p.č. 13346 spolu o výmere približne 30 m2
Spínacia stanica Haramia EH1
Časť pozemku p.č. 13261/1 o výmere približne 49 m2
Ponúknutá cena za predaj dotknutých pozemkov spolu o výmere približne 79 m2 je vo výške
72,-€/ m2.
Navrhujeme dotknuté časti pozemkov vo vlastníctve mesta Skalica po realizácii a zameraní
hrubej stavby odpredať za ponúknutú cenu 72,-€/m2.
S odvolaním sa na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme schváliť zámer budúceho predaja v
súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení ako prípad
hodný osobitného zreteľa za 72,-€/ m2.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci zabezpečí na
predmetných pozemkoch výstavbu trafostaníc typ – EH1 a EH4 pre skvalitnenie dodávky
elektrickej energie v daných lokalitách.
V prípade schválenia zámeru bude tento zverejnený predpísaným spôsobom, následne bude
návrh na zmluvný prevod ( budúci predaj) predložený opätovne na schválenie MsZ.
Po schválením budúceho predaja bude so žiadateľom spísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve,
ktorou môže žiadateľ ako stavebník dokladovať vzťah k dotknutému pozemku pri stavebnom
konaní.
Po realizácii a zameraní prístavieb bude Mestským zastupiteľstvom schválený riadny odpredaj
dotknutých častí pozemkov definovaných geometrickým plánom.
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení:
„Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli
a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.“
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Situácia – umiestnenie Haramia EH4

- Časť pozemkov reg. C KN p.č. 13345 a p.č. 13346 o výmere približne 30 m² vo
vlastníctve mesta Skalica pre stavbu spínacej stanice Haramia EH4
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Návrh umiestnenia novej spínacej stanice EH4 podľa projektovej dokumentácie
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Situácia – umiestnenie Haramia EH1

- Časť pozemku reg. C KN p.č. 13261/1 o výmere približne 49 m² vo
vlastníctve mesta Skalica pre stavbu spínacej stanice Haramia EH1
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Návrh umiestnenia novej spínacej stanice EH1 podľa projektovej dokumentácie
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2. MATERIÁL:

Návrh

Zmluvný prevod nehnuteľnosti -

Zámer budúceho predaja pozemkov pre stavby trafostaníc spolu o výmere približne 79 m2
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na zmluvný prevod nehnuteľnosti -

Zámer budúceho predaja pozemkov pre stavby trafostaníc spolu o výmere približne 79 m2

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer budúceho
predaja nehnuteľnosti v k.ú. Skalica - časti pozemkov reg. „C“ KN:
p.č. 13345 a p.č. 13346 spolu o výmere približne 30 m2
p.č. 13261/1 o výmere približne 49 m2
z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 pre účel výstavby nových transformačných staníc za
nasledovných podmienok:
- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu
„SA-A1_Holíč Skalica VN 113-193, VNK, TS“ ktorej súčasťou sú stavby transformačných
staníc EH1 a EH4“
- Kúpna cena vo výške 72,-€/m2
- Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe a zameraní stavieb „transformačných staníc
EH1 a EH4“ a po schválení v MsZ.
Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti tohto
uznesenia je do 12 mesiacov od schválenia v MsZ.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci zabezpečí na
predmetných pozemkoch výstavbu trafostaníc typ – EH1 a EH4 pre skvalitnenie dodávky
elektrickej energie v daných lokalitách.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022
Ekonomická komisia nemá pripomienky a odporúča predložený materiál schváliť.
EK hlasovaním ( za: 7, proti: 0, zdržal sa:0 ) - odporúča predložený materiál schváliť
Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie zo dňa 7.6.2022
Komisia zmluvný prevod nehnuteľnosti - Zámer budúceho predaja pozemkov pre stavby trafostaníc
spolu o výmere približne 79 m2 odporúča. / za 7 členov, 0 proti,0 sa zdržalo/
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY

číslo 83/2022 zo dňa 20.6.2022
Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica schváliť podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer budúceho predaja
nehnuteľnosti v k.ú. Skalica - časti pozemkov reg. „C“ KN:
p.č. 13345 a p.č. 13346 spolu o výmere približne 30 m2
p.č. 13261/1 o výmere približne 49 m2
z vlastníctva mesta Skalica do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 pre účel výstavby nových transformačných staníc za
nasledovných podmienok:
- Spísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu
„SA-A1_Holíč Skalica VN 113-193, VNK, TS“ ktorej súčasťou sú stavby transformačných
staníc EH1 a EH4“
- Kúpna cena vo výške 72,-€/m2
- Spísanie riadnej kúpnej zmluvy po výstavbe a zameraní stavby „transformačnej stanice
EH1“ a po schválení v MsZ.
Náklady spojené s realizáciou zmluvného prevodu znáša žiadateľ. Termín platnosti tohto
uznesenia je do 12 mesiacov od schválenia v MsZ.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci zabezpečí na
predmetných pozemkoch výstavbu trafostaníc typ – EH1 a EH4 pre skvalitnenie dodávky
elektrickej energie v daných lokalitách.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu:

14.

Číslo materiálu:

64/2022

Zasadnutie dňa:

30.06.2022

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh uznesenia

Materiál sa predkladá na základe:

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MsZ na I. polrok 2022,
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
uznesenie MsZ zo dňa 13.10.2021, č. 149/2021.

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Gejza Liska
hlavný kontrolór

Ing. Gejza Liska
hlavný kontrolór

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol je predložená v súlade s § 18f ods. 1,písm.d
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa Základných pravidiel kontrolnej
činnosti a to ustanovenia § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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2. MATERIÁL:

Správa z kontroly.
HLK-6-2022
V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa Základných
pravidiel kontrolnej činnosti a to ustanovenia § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2022.
Oprávnená osoba, ktorá vykonala kontrolu : Ing. Gejza Liska
Označenie kontrolovaného subjektu : Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica.
Termín vykonania kontroly : od dňa 20.4.2022.
Cieľ a výsledok kontroly : Kontrola pokladničných dokladov za I. štvrťrok 2022 - v zmysle
Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a interných predpisov mesta.
Kontrolné zistenia :
Pri kontrole náhodne vybraných pokladničných dokladov neboli zistené žiadne závažné
nedostatky v súvislosti s dodržiavaním Zákona č. 431/2020 Z.z. o účtovníctve, Zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a interných predpisov mesta.
Označenie zákonov a všeobecne záväzných prepisov, ktoré sa porušili: Žiadne.
Dátum vyhotovenia správy z kontroly : 19.05.2022.
Hlavný kontrolór: Ing. Gejza Liska………………….

Za kontrolovaný subjekt správu prevzala dňa ..............................................................................
Primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna.................................................................................
Referent pre rozpočtovníctvo škôl Ing. Tatiana Šteflíková...............................dňa.....................
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Správa z kontroly.
HLK-7 -2022
V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa Základných
pravidiel kontrolnej činnosti a to ustanovenia § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2022.
Oprávnená osoba, ktorá vykonala kontrolu : Ing. Gejza Liska
Označenie kontrolovaného subjektu : Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica.
Termín vykonania kontroly : od dňa 09.05.2022.
Cieľ a výsledok kontroly : Kontrola účtovných dokladov – prijatých faktúr za I. štvrťrok
2022 s cieľom dodržiavania Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a interných predpisov mesta.

Vykonanou námatkovou kontrolou prijatých faktúr za I. štvrťrok 2022 neboli zistené závažné
porušenia zákonov. Menšie nedostatky boli odstránené v súčinnosti s prednostom MsÚ
Skalica.
Označenie zákonov a všeobecne záväzných prepisov, ktoré sa porušili:
-

Neboli zistené.

Dátum vyhotovenia správy z kontroly : 23.05.2022.
Hlavný kontrolór: Ing. Gejza Liska………………….
Za kontrolovaný subjekt správu prevzala dňa .................................................................
Primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna.....................................................................
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Správa z kontroly.
HLK-8-2022
V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., podľa Základných
pravidiel kontrolnej činnosti a to ustanovenia § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2022.
Oprávnená osoba, ktorá vykonala kontrolu : Ing. Gejza Liska
Označenie kontrolovaného subjektu : Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica.
Termín vykonania kontroly : od dňa 23.05.2022.
Cieľ a výsledok kontroly : Kontrola pnenia nápravných opatrení z vykonaných kontrol za II.
polrok 2021.
V priebehu sledovaného obdobia boli vykonané nasledovné kontroly :
HLK-9-2021 : : Kontrola pokladničných dokladov za II. štvrťrok 2021 - v zmysle Zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a interných predpisov mesta.
HLK-10-2021 : Kontrola účtovných dokladov – prijatých faktúr za II. štvrťrok 2021
s cieľom dodržiavania Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a interných predpisov mesta.
HLK-11-2021 : Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania sťažnosti za I. polrok
2021. Overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočnosti a ich
súlad s právnymi predpismi.
V uvedenej správe bolo dané odporúčanie hlavného kontrolóra, aby v budúcnosti v príslušných
dokumentoch bolo doplnené so zákonným ustanovením.{ podľa § 20 ods. 2 zákona č. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov}.
V priebehu ďalších kontrol už neboli zistené takéto nedostatky.
HLK-12-2021 : Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení mesta Skalica a dodržiavania kritérií pri prijímaní detí v rozpočtovej organizácii MŠ
Skalica za rok 2020 a 2021.
HLK-13-2021 : Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2021.
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HLK-14-2021 : Kontrola účtovných dokladov – prijatých faktúr za III. štvrťrok 2021 s cieľom
dodržiavania Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a interných predpisov mesta.
HLK-15-2021 : Kontrola pokladničných dokladov za III. štvrťrok 2021 - v zmysle Zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a interných predpisov mesta.

Dátum vyhotovenia správy z kontroly : dňa 10.06.2022.
Hlavný kontrolór : Ing. Gejza Liska...............................................

Za kontrolovaný subjekt správu prevzala dňa .................................................................
Primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna...................................................................
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2021
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o výsledkoch kontrol .
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 15.
Číslo materiálu: 65/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh
Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Skalica za rok 2021
__________________________________________________________________________________

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Plán práce MsZ na rok 2022

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
riaditeľka ZPS

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
riaditeľka ZPS

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Na základe Plánu práce Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici
predkladáme Výročnú správu o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Skalica za rok 2021.
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2. MATERIÁL:

Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Skalica za rok 2021.
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Zariadenie pre seniorov Skalica, Pod Hájkom 36, 909 01 Skalica

Výročná správa o činnosti a hospodárení
rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Skalica
za rok 2021

Vypracovala:
PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
Riaditeľka
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Vážené dámy a páni, vážení čitatelia!
Predkladáme Vám Výročnú správu organizácie za rok 2021 a predstavujeme
v nej

komplexný

prehľad

informácií,

udalostí

a číselných

údajov.

Na

zabezpečenie služieb a prevádzky sme ako poskytovatelia museli vynaložiť
oveľa viacej úsilia ako v minulosti, nakoľko nás opäť ťažko skúšala
pandemická situácia. Prijímali sme rýchle a efektívne rozhodnutia, s presahom
do všetkých oblastí riadenia a starostlivosti. Nebol to ľahký rok, bol náročný.
Veci boli v neustálom pohybe, menili sa opatrenia pre bezpečnosť, ochranu
zdravia a životov v kontexte pandémie. Čo však zostalo, bola ľudskosť, sila
a nasadenie kolektívu zvládnuť tvrdú realitu dnešných dní. Boli sme nablízku
našim

zvereným

klientom

a s najlepším

vedomím

a svedomím

sme

zabezpečovali láskavú starostlivosť a opateru. Tiež sme sa snažili zlepšovať
prostredie a získali investície na modernizáciu prevádzky zariadenia. Začiatok
roka sme zahájili očkovaním proti koronavírusu, ktoré sa potvrdilo ako účinný
nástroj ochrany zdravia a životov. Ako jediný z mála na Slovensku sa môžeme
pochváliť vyše 98 percentnou zaočkovanosťou obyvateľov aj zamestnancov.
Naše úsilie nebolo márne a môžeme so cťou a hrdosťou skonštatovať, že sa
nám podarilo minimalizovať negatívne dopady pandémie na životoch
a zdraví ako klientov, tak aj našich zamestnancov. Hlavným

cieľom našej

existencie a poslaním je dôstojne a kvalitne opatrovať obyvateľov zariadenia
a vytvárať podmienky pre kvalitnú jeseň života v pobytovej forme. Ide to.
Vďaka ľuďom, profesionálom s veľkým srdcom. Preto vyjadrujem úprimný
obdiv a vďaku zamestnancom zariadenia. Ďakujem im za odvedenú prácu,
trpezlivosť a najmä za osobný prínos pri plnení nášho spoločného poslania.
Srdečné

poďakovanie

patrí

zriaďovateľovi

zariadenia

Mestu

Skalica,

spolupracujúcim subjektom, sponzorom a priaznivcom. Vážime si všetkých
tých, ktorí nás podporujú, stoja pri nás a pomáhajú zlepšovať naše služby
v prospech seniorov.
PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
Riaditeľka Zariadenia pre seniorov Skalica
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
PREDMET ČINNOSTI, POSLANIE, VÍZIA

Názov poskytovateľa

Zariadenie pre seniorov Skalica

Sídlo

Pod Hájkom 36, 909 01 Skalica

IČO

00596469

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ

Mesto Skalica

Vznik zariadenia

1.10.1987

Štatutárny zástupca
Tel. kontakt

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
Riaditeľka
034/664 5741

E-mail

stepanovska@zpssi.sk

Webová adresa

www.zpssi.sk

Forma sociálnej služby

Pobytová celoročná

Druh sociálnej služby

Zariadenie pre seniorov

Kapacita zariadenia

168
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PREDMET ČINNOSTI
Zariadenie pre seniorov Skalica je poskytovateľom sociálnej služby
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení sa v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov:
1. Poskytuje:


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,



sociálne poradenstvo,



sociálna rehabilitácia,



ubytovanie,



stravovanie,



upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,



osobné vybavenie.

2. Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
3. Zabezpečuje záujmová činnosť.

5
149

POSLANIE
 Poslaním Zariadenia pre seniorov Skalica je poskytovať sociálne služby
podľa zákona o sociálnych službách a podľa zriaďovateľskej listiny, ako
súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mesta Skalica.
 Zariadenie pre seniorov Skalica poskytuje vysoko kvalitné sociálne
služby, ktoré napĺňajú individuálne potreby prijímateľov a rešpektuje ich
základné ľudské práva a slobody.
 Zamestnanci Zariadenia pre seniorov Skalica tvoria jeden spoločný tím
ľudí, ktorý sa považuje za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú organizáciu.
Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby.

VÍZIA
Zariadenie pre seniorov Skalica...
... je vyhľadávané zariadenie, ktorého prioritou je vytvárať podmienky pre
uspokojovanie individuálnych bio – psycho – sociálnych a duchovných
potrieb jej prijímateľov.
... je miestom, kde prijímatelia sociálnej služby majú pocit bezpečia,
dôstojnosti, domova a ochrany a zamestnanci k nim majú ľudský a odborný
prístup.
... je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby hodnotené na najvyššej úrovni
a dosahuje tak celkový stupeň plnenia podmienok kvality poskytovanej
sociálnej služby – spĺňa výborne.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
V zariadení bolo ku dňu 31.12.2021 v pracovnom pomere 68

zamestnancov, z toho traja zamestnanci na rodičovskej dovolenke. Počet
odborných zamestnancov je 29,5. Organizácia Zariadenia pre seniorov
Skalica je rozdelená na úseky, ktoré riadia vedúci úsekov. Interné vzdelávanie
bolo zamerané okrem iného aj na rozvoj kompetencií zamestnancov za
účelom prípravy kvalitnej dokumentácie a prípravy všetkých zamestnancov,
byť zainteresovaným a podieľať sa na procese preukazovania pripravenosti
na hodnotení plnenia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o
sociálnych službách, s akcentom na holistický prístup ku klientovi, čo sa nám
napriek

všetkým

opatreniam

a

obmedzeniam

podarilo

dosiahnuť.

Vzdelanostnú štruktúru zamestnancov zariadenia uvádzame v nasledujúcej
tabuľke.
Tabuľka Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Názov
úseku
Riaditeľka
Úsek
ROO
Úsek
SPaT
Ekonom.
Úsek
Úsek
THZ
Haloterapia

Spolu
zamestnancov

VŠ
III.
stupeň

VŠ
II.
stupeň

VŠ
I.
stupeň

SŠ
maturita

SŠ
odborné

ZŠ

1

1

-

-

-

-

-

23,5

-

2

3

11,5

6

1

8

-

6

1

1

-

-

3

-

1

1

1

-

-

31,5

-

1

1

4

14

11,5

1

-

-

-

1

-

-

Vysvetlivky skratiek:


Úsek ROO (rehabilitačno-ošetrovateľsko-opatrovateľský)



Úsek SPaT (sociálneho poradenstva a terapie)



Ekonom. úsek (ekonomický)



Úsek THZ (technicko-hospodárskeho zabezpečenia)
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Oblasť personálnej politiky v sociálnych službách nie je jednoduchá,
najmä

v

priamom

kontakte

s klientom.

Popri

finančnom

ohodnotení

zamestnancov sa zameriavame aj na vzdelávanie, benefity, dobré pracovné
vzťahy, podnetnú a prívetivú atmosféru na pracovisku. Práca, ktorú
zamestnanci vykonávajú je zložitá a vyčerpávajúca, nesmierne náročná na
psychiku, ale aj na fyzické sily. Len ťažko by u nás mohol pracovať človek,
ktorý v nej nevidí zmysel svojho životného poslania. V ZPS sa snažíme vytvárať
také podmienky a organizáciu práce, ktoré naplno využívajú odborný
a osobný potenciál zamestnancov. Dlhodobo čelíme pandémii, počas ktorej
sme sa dostali do 1. línie boja s koronavírusom. Druhým rokom sme zmenili
organizáciu práce a zamestnanci sa museli prispôsobiť meniacim sa
opatreniam. Vyžadovalo to množstvo operatívnych stretnutí a rozhodnutí, s
významným vplyvom na klientov aj samotný personál. Zamestnanci boli
taktiež v riziku pred vírusovým ochorením a pred rizikom karanténnych
opatrení vo svojich domácnostiach. Zvládli sme výpadky neprítomností
zamestnancov. Vlastné personálne zdroje sme vedeli využiť efektívne, bez
dopadov na zníženie počtu úkonov a kvality poskytovaných služieb. V rámci
možností sme venovali maximálne úsilie mzdovej politike a zvyšovaniu
atraktivity zamestnaneckých benefitov. Benefity sme cielili na podporu
zdravia, elimináciu stresu a práci pod tlakom a na bezpečné prostredie:
napríklad príspevok na stravovanie, stravovanie priamo v zariadení, poukážky
na nákup vitamínov, doplnkové dôchodkové sporenie, pravidelné testovanie
a monitoring zdravotného stavu, očkovanie zamestnancov na dobrovoľnej
báze, preventívne bezpečnostné prestávky v súvislosti s diskomfortom pri práci
s pozitívne testovanými klientmi, masáže kvalifikovaným pracovníkom priamo
v zariadení, odmeny pre zamestnancov z vlastných zdrojov i z dotácie MPSVR
SR, ponuka bývania pre zamestnancov pri obave prenosu nákazy do rodiny,
oxygenoterapia v zariadení, zabezpečenie vitamínových balíčkov z dotácie
MPSVR SR, zaistenie bezpečného pracovného prostredia a dostatok
osobných ochranných pracovných pomôcok, vianočné poukážky, life
koučink so supervízorkou a trénerkou osobného rozvoja a podobne. Naďalej
prebiehala

edukácia

zamestnancov

k dodržiavaniu

epidemiologických
8
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opatrení a bezpečnej práci s pozitívnym klientom. Na tomto mieste treba
vyzdvihnúť kolektívnu a tímovú súdržnosť, ktorú zamestnanci preukázali.
Zamestnanci odhodlane a zodpovedne pristupovali k novým úlohám,
operatívne sa vedeli prispôsobiť novým režimovým opatreniam a výborne
zvládali zmeny v organizácii práce a prevádzky. Ochotne sa zastupovali a
pracovali nad rámec svojho pracovného času a tiež aj nad rámec svojich
kompetencií. Osvojili si bezpečnostné a preventívne predpisy v rámci
epidemiologických opatrení, pravidlá používania ochranných pomôcok a
postupov nakladania s nebezpečným odpadom. Zmenili sa aj spôsoby
komunikácie vo všetkých smeroch, ku klientom, k príbuzným aj medzi
zamestnancami navzájom. Často sme to boli práve my zamestnanci, ktorých
klienti mali jediných na blízku počas sociálnej izolácie. Hľadali sme preto
náhradné zdroje kontaktov, pritom sme sa medzi sebou v kolektíve
podporovali a pomáhali si. Kolektív zamestnancov potvrdil nielen svoju
odbornú zdatnosť, ale aj schopnosť a silu fungovať pod tlakom vo vysokom
pracovnom nasadení. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie fungoval na úrovni
organizácie krízový tím na čele s riaditeľkou zariadenia. Pracovná skupina
pracovala a postupovala na základe prijímaných opatrení príslušných
úradov, zodpovedala za ich implementáciu a dodržiavanie v prevádzke.
Zamestnanci zariadenia si naďalej dopĺňali svoje vzdelanie podľa plánu
aj podľa aktuálnych potrieb, legislatívnych zmien a ponúk. Pri prijímaní
zamestnancov organizácia postupuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách, kde sú stanovené kvalifikačné predpoklady vzdelania a osobitné
kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis. Novoprijatí
zamestnanci sú oboznámení a preškolení so všetkými internými smernicami,
potrebnými pre ich prácu. Pravidelne sú vykonávané školenia zamestnancov
BOZP, PO. Odborné školenia prebiehali prevažne online formou.
Prehľad vzdelávacích aktivít uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka Prehľad vzdelávacích aktivít za rok 2021
Usporiadateľ
Mgr. Janette Šimková
APSS v SR
RÚVZ Senica

Názov kurzu
Ako byť v plnom nasadení
a nevyčerpať sa
Post - covidové zmeny
v sociálnych službách
Odborná spôsobilosť pre výkon
epidemiologicky závažnej činnosti

Počet
zamestnancov
32
1
4

A.Pažitný - Tempering

Kuričské preskúšanie

2

Safety Control – VTZ
s. r.o.

Obsluha plynových zariadení

11

ÚVO Trnava

Súhrnné správy

2

Ján Haba

Školenie vodičov

4

AS registratúry

Moderná správa registratúry

1

SK soc. pracovníkov

Liečba Parkinsonovej choroby

1

Mgr. Jiří Sobek

Jak dobře individuálne plánovat

11

Tabita s r.o.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

1

Slovenský červený kríž

Opatrovateľský kurz

4

Asociácia
poskytovateľov
sociálnych služieb

Odborná online konferencia

1

Interní pracovníci

HACCP

13

Interní pracovníci

Opatrovanie, ošetrovanie,
zdravotná starostlivosť
Novela zákona o finančnej
kontrole
Verejné obstarávanie

RVC Senica

Ročné zúčtovanie preddavkov na
daň
Legislatívne zmeny 2021 - Zákonník
práce

24
2
1
1
1

Ekonomika a účtovníctvo

1

Mzdová účtovníčka IV.Q 2021

1

Rozpočtovníctvo a účtovníctvo

1

Digitalizácia účtovníctva 2021

1

Účtovná závierka

1
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ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Zariadenie pre seniorov Skalica malo k 31.12.2021 obsadených 158

miest. Vekový priemer prijímateľov je 80 rokov. Do zariadenia sme prijali 33
klientov, v priebehu roka zomrelo 12 klientov, na vlastnú žiadosť odišlo zo
zariadenia 5 klientov a 5 klientov bolo preradených do JESÉNIA SKALICA zps.
Obsadenosť počas pandémie ovplyvňuje viacero faktorov. Najviac však
potreba disponovať voľnými izolačnými miestnosťami a tiež meniace sa fázy
rozvolňovania a sprísňovania protipandemických opatrení. Voľné miesta sme
tak obsadzovali postupne podľa aktuálnej situácie. V evidencii žiadateľov o
zabezpečenie sociálnej služby sa nachádza 26 žiadostí. V nasledujúcich
tabuľkách ponúkame prehľad štruktúry prijímateľov podľa viacerých členení.

Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa veku
Vekové rozpätie

Počet

Do 62 rokov

1

63 - 74

30

75 - 79

38

80 - 84

46

85 - 90

38

Nad 90 rokov

5

Spolu

158

Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia
Pohlavie

Počet

Ženy

117

Muži

41

Spolu

158
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Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa trvalého pobytu
Trvalý pobyt

Počet

Mesto Skalica

149

Iné

9

Spolu

158

Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti
Stupeň odkázanosti

Počet

I.

1

IV.

62

V.

60

VI.

35

Spolu

158

Zariadenie pre seniorov je budova rozdelená na dve časti. Pavilón A je
štvorposchodová budova, ktorá ponúka ubytovanie v jednoizbových bytoch
pre klientov s nižším stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby, s vytvorenými
podmienkami na prípravu vlastnej stravy. Pavilón B je trojposchodová
budova, nachádzajú sa v nej bunky s jedno a dvojposteľovými izbami.
Prijímatelia ubytovaní v tejto časti vykazujú vyšší stupeň odkázanosti na
pomoc inej osoby a odoberajú celodennú stravu. V nasledujúcej tabuľke je
číselne premietnuté obsadenie budovy zariadenia podľa vyššie uvedených
pavilónov, typov ubytovania.
Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa typu ubytovania
Typ ubytovania

Počet

Pavilón A

73

Pavilón B

85

Spolu

158
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Prijímatelia sociálnej služby sú povinní platiť úhradu za poskytované
sociálne služby podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č.
1/2018

o úhradách

za

poskytovanie

sociálnych

služieb

organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica v znení zmeny

v rozpočtovej
č. 1/2021. Za

hodnotené obdobie bola priemerná výška úhrady 335 EUR/mesačne.
Priemerná výška dôchodku je 530 EUR.

Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa výšky dôchodku
Výška dôchodku/EUR

Počet

Do 300

1

Do 350

3

Do 400

19

Do 450

21

Do 500

43

Do 550

33

Do 600

17

Do 650

9

Viac ako 650

12

Spolu

158

Podľa zákona o sociálnych službách majú prijímatelia sociálnej služby
právo podieľať sa na určovaní životných podmienok prostredníctvom
zvolených zástupcov pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí
súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby a výbere
aktivít vykonávaných vo voľnom čase. Výbor obyvateľov pri ZPS Skalica
pracuje v 5 člennom zložení a spolupráca s vedením je podnetná, na vysokej
úrovni. Pri ZPS Skalica funguje aj občianske združenie „Združenie seniorov pri
Domove dôchodcov Skalica“, ktorého hlavným cieľom je pomôcť seniorom
prežiť dôstojnú starobu, organizovanie zmysluplných aktivít, budovanie
a zveľaďovanie prostredia zariadenia.
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4

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Každý človek je osobnosť, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť

a budúcnosť. Má svoje potreby, očakávania, požiadavky. Cieľom starostlivosti
je, aby seniori dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa ich dispozícií,
ktoré sú u každého človeka iné. Pre našich seniorov v rezidenciálnej opatere
ciele komplexnej starostlivosti formulujeme ako úsilie o zvyšovanie kvality
života klientov, teda vytvoriť podmienky na prežitie čo najkvalitnejšieho
bežného dňa. Podstata rezidenciálnej starostlivosti o seniorov zostala rovnaká,
avšak podmienky sa vplyvom pandémie radikálne zmenili. Naši klienti, seniori
a ľudia s nízkou imunitou a s pridruženými chronickými ochoreniami patria k
najrizikovejším skupinám ohrozenými koronavírusom, preto prioritným cieľom
starostlivosti bola naďalej ich ochrana a prevencia pred nákazou. Dôležitým
aspektom v starostlivosti bola osveta, edukácia a zabezpečenie vakcinácie,
za účelom dosiahnutia kolektívnej imunity a najmä eliminácii ťažšieho
priebehu ochorenia. Pokračovalo vysvetľovanie nevyhnutnosti dodržiavania
opatrení, o správnom používaní ochranných pomôcok a prostriedkov,
spôsobom čo najviac zrozumiteľným a dostupným pre porozumenie našim
klientom. Je to pre nás dlhodobá úloha, ktorá vyžaduje veľa trpezlivosti,
vytrvalosti a citlivý prístup. Častokrát sme klientom tlmočili náročné a prísne
zmeny a obmedzenia. Napriek tomu, že boli bolestivé a dlho trvajúce,
poctivo ich znášali a dodržiavali. Mnohí klienti aj rodinní príslušníci si
uvedomujú svoj zdravotný stav, istotu bezpečia a dostupnosti poskytovanej
starostlivosti a opatery, ľahšie tak potom chápu situáciu a znášajú odlúčenie.
Do konceptu starostlivosti o našich klientov bola zaradená eliminácia
sociálnej izolácie a negatívnych dopadov pandémie na psychické a sociálne
zdravie. Venovala sa zvýšená pozornosť individuálnemu prístupu a celkovej
aktivizácii.
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4.1

Ošetrovateľská, opatrovateľská a rehabilitačná starostlivosť
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na podporu

psychickej, fyzickej a sociálnej pohody prijímateľa. Je poskytovaná metódou
ošetrovateľského procesu s aplikáciou postupov a techník v rámci najnovších
vedeckých poznatkov geriatrickej praxe. Cieľom je udržiavať a podporovať
optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby seniora.
Preventívna

ošetrovateľská

starostlivosť

sa

zameriava

na zdravých

prijímateľov. Komplexná starostlivosť o chorých seniorov spočíva v obnovení a
upevnení zdravia, zmiernení dôsledkov ochorenia a dosiahnutí sebestačnosti.
Je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie z akéhokoľvek
dôvodu nedokážu zabezpečiť sami. Rešpektujeme právo výberu lekára
a zdravotníckeho zariadenia, prijímatelia však vítajú a volia možnosť lekára
priamo v zariadení, ktorým je p. profesor Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
Prítomnosť lekára v zariadení, navyše geriatra sa ukázala ako neoceniteľná a
nenahraditeľná služba v prospech klientov a my si ju spolu s klientmi aj
rodinnými príslušníkmi veľmi vážime a ceníme. V zariadení pravidelne
zabezpečujú odbornú starostlivosť aj diabetológ a psychiater. Personál
oddelenia vykonáva najmä podávanie liekov podľa ordinácií lekára,
aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, bandáže dolných
končatín, sledovanie fyziologických funkcií, zabezpečenie kontrol klientov na
odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok,
zdravotných pomôcok a ich doručenie, vedie ošetrovateľskú dokumentáciu.
Ošetrovateľská starostlivosť v čase výskytu koronavírusu v zariadení u pozitívne
testovaných klientov, predstavovala najmä pravidelný monitoring telesnej
teploty, symptómov predurčujúcich možný nástup vírusového ochorenia a
včasné

podchytenie

monitoring saturácie

počiatočného

štádia

respiračného

ochorenia,

rizikových a symptomatických klientov. Pozitívne

testovaných klientov sme zaznamenali v mesiaci november. Manažment
liečby riadil ošetrujúci lekár. K nevyhnutným úkonom sa pridalo pravidelné
testovanie. V stanovenom čase sa zrealizovalo očkovanie klientov proti
chrípke a preočkovanie proti zápalu pľúc. V roku 2021 sa nám podarilo
15
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dosiahnuť vysokú zaočkovanosť klientov i zamestnancov proti koronavírusu.
Boli sme medzi prvými zariadeniami na Slovensku, využili sme očkovacie
centrum aj výjazdové očkovacie tímy.

Vyšetrenia klientov na odborných

ambulanciách sa eliminovali na nevyhnutné a život ohrozujúce stavy,
konzultácie s odbornými lekármi ohľadom ordinácií boli realizované prevažne
telefonicky, personálom ošetrovateľského oddelenia. Prevozy na odborné
vyšetrenia z dôvodu minimalizácie rizika nákazy klientov sme zabezpečovali
služobným vozidlom so sprievodom.
Opatrovateľská

starostlivosť

v

zariadení

je

kľúčovou

zložkou

v

poskytovaní pomoci osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Je
realizovaná za účelom dosahovania maximálneho stupňa sebestačnosti a
podporuje prijímateľa v schopnosti žiť kvalitný a nezávislý život. Starostlivosť je
komplexná, kontinuálna, aktivizujúca, preventívna, plánovaná a súčasne
vychádza z kvantifikácie problémov v rámci ošetrovateľskej starostlivosti.
Prioritou je dosiahnutie čo najvyššej kvality života seniora vo všetkých jeho
fázach, udržanie funkčného stavu a sebestačnosti. Je realizovaná u klientov,
ktorí sú odkázaní na podporu a pomoc inej fyzickej osoby. Proces
opatrovania je praktická disciplína založená na princípoch komplexnosti,
aktivizácie a individuálnosti. Opatrovateľská starostlivosť vychádza z modelu a
metodiky profesorky Moniky Krohwinkel, ktorý je nazývaný ako Podporujúci
opatrovateľský proces (Proces aktívneho opatrovania). Obsahuje určité
oblasti, pričom každá oblasť má pridelené metódy, techniky, opatrenia a
riziká. Tieto oblasti sú rozdelené na ďalšie časti: komunikácia, pohyb, udržanie
vitálnych funkcií a užívania liekov, sebaopatera, stravovanie a pitný režim,
vylučovanie moču a stolice, obliekanie a vyzliekanie, odpočinok a spánok,
zamestnávanie, správanie v role ženy a muža, bezpečné a podporujúce
prostredie, sociálne prostredie a vzťahy, existenčné skúsenosti života,
zomieranie,

podpora

spirituality.

Personál

opatrovateľského

oddelenia

poskytuje pomoc prijímateľom najmä pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní,
stravovaní a pitnom režime, zmenách polôh tela, pohybe, orientácii v
prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými
16
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činnosťami,

vedie

opatrovateľskú

dokumentáciu.

Opatrovateľskú

časť

poskytovania starostlivosti významne ovplyvnilo obdobie, kedy boli potvrdení
pozitívne testovaní klienti. Starostlivosť prebiehala súčasne o chorých aj
zdravých klientov. Uplatňovaním preventívnych opatrení bolo nevyhnutné
zabrániť šíreniu ochorenia v zariadení, zmenou organizácie práce a
vytvorením zonácie priestorov. Opatrovateľská starostlivosť vo zvýšenej miere
bola sústredená na symptomatických a chorých klientov, najmä v oblasti
hydratácie, príjmu potravy a celkovej hygieny. V spolupráci s pracovníkmi
ošetrovateľského

oddelenia

boli

priebežne

vyhodnocované

zmeny

zdravotného stavu klientov a nevyhnutnosti privolania odbornej pomoci,
prípadne následnej hospitalizácie klienta. Pracovníci opatrovateľského
oddelenia zabezpečujú sprievody každého klienta počas vyšetrenia na
odbornej ambulancii, za účelom dohľadu dodržiavania epidemiologických
opatrení a minimalizácie rizika nákazy.
Rehabilitačná

starostlivosť

je

poskytovaná

v

rámci

preventívnej

starostlivosti, kde sú uplatňované opatrenia na udržanie stavu mobility,
motoriky

a

odvrátenie

funkčných

porúch.

Liečebná

starostlivosť

je

poskytovaná formou diagnostiky s hodnotením aktuálneho stavu prijímateľa
na

základe

objektívneho

vyšetrenia

prostriedkami

rehabilitačnej

propedeutiky. Vychádza zo zostavovania individuálneho rehabilitačného
plánu a programu prijímateľa, s využitím prostriedkov rehabilitácie k liečbe
porúch, spôsobených chorobou alebo úrazom. Pracovníčka rehabilitačného
oddelenia

dopĺňala

aj

personálny

fond

opatrovateľského

oddelenia.

Pandémia ovplyvnila kondíciu a mobilitu klientov, z toho dôvodu komplexná
rehabilitačná starostlivosť bola orientovaná na regeneráciu síl klientov a
dosiahnutie čo najvyššej miery sebestačnosti. Doplnili sme nové procedúry
oxygenoterapiu, laseroterapiu, a cvičenie na Thera Trainer. Obstarali sme
elektrické

polohovateľné

lôžka

s antidekubitnými

matracmi

pre

ťažko

mobilných a imobilných klientov. Významnou investíciou k presunu ťažko
mobilných klientov bolo zakúpenie mobilných a polohovateľných kresiel, čím
sa uľahčil prevoz klientov na realizáciu liečebných procedúr. Podporná
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rehabilitačná starostlivosť bola zameraná na aktivizáciu čo najväčšieho počtu
klientov,

individuálnymi

a

skupinovými

cvičeniami

s

dodržaním

bezpečnostných opatrení.
Prehľad poskytnutých procedúr uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:
Tabuľka Ordinovaná RHB 2021
DRUH RHB

Spolu

Bioptrónová lampa

820

Diadynamické prúdy

55

Individuálna telesná výchova

176

Magnetoterapia

174

Masáž

182

Parafín

34

Ultrazvuk

508

Oxygenoterapia

1 132

Laseroterapia

67

Ostatné procedúry: respiračná fyzioterapia, lokálna
kryoterapia, nácvik bicyklovania na stacionárnom bicykli,
nácvik chôdze, nácvik sedu, nácvik stoja, vírivý kúpeľ.

328

Tabuľka Neordinovaná RHB 2021
DRUH RHB

Spolu

Elektrické masážne kreslo

269

Individuálna TV

26

Nácvik chôdze

384

Solac

28

Stacionárny bicykel

183
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4.2

Obslužné činnosti a ďalšie činnosti poskytované v zariadení
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení

neskorších

predpisov

prijímateľom

sociálnej

služby

zabezpečujeme

stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, úschovu cenných
vecí a podobne.

 Stravovanie
Stravovanie sa zabezpečuje v Zariadení pre seniorov Skalica prípravou
stravy v stravovacej prevádzke formou spoločného stravovania. Strava sa
pripravuje podľa schváleného jedálneho lístka v súlade so zásadami zdravej
výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa
stravných jednotiek. Pričom za stravnú jednotku sa považujú náklady na
suroviny, za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné
náklady na prípravu stravy. Zariadenie pre seniorov poskytuje stravu
racionálnu, šetriacu, nesolenú a diabetickú. Diétna strava sa poskytuje na
základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Jedálny lístok sa schvaľuje na
zasadnutí

stravovacej komisie.

Strava sa

zvyčajne

podáva v jedálni,

v odôvodnených prípadoch na izbe klienta alebo do obedára. V mesiaci
november bola z dôvodu pandemických opatrení strava podávaná na
izbách. Ukončením opatrení sa obnovilo podávanie stravy v spoločných
jedálňach za dodržiavania epidemiologických opatrení.

 Ubytovanie
Zariadenie pre seniorov je viacposchodová budova, rozdelená na dva
hlavné pavilóny, Pavilón A, Pavilón B.
Pavilón A má štyri poschodia, určený je pre klientov s nižšou mierou
odkázanosti na pomoc inej osoby. Klienti bývajú v jednoizbových bytoch,
ktorých súčasťou je kuchyňa a sociálne zariadenie. Každá bytová jednotka je
vybavená štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu
zdravotníckeho personálu, s možnosťou pripojenie na internet. Niektoré byty
disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví sú vybavené klimatizáciou.
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Pavilón B má tri poschodia, je určený pre klientov s vyššou mierou
odkázanosti na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Byty sú riešené
bunkovým systémom s jedno a dvojposteľovými izbami bez kuchyne, ktoré sú
vybavené štandardným nábytkom zariadenia a signalizáciou k privolaniu
zdravotníckeho personálu. Každá bytová bunka je vybavená spoločným
sociálnym zariadením,

Zároveň majú klienti možnosť využiť pripojenie na

internet. Niektoré byty disponujú balkónom. Bytové jednotky v podkroví
pozostávajú z dvojposteľových izieb, samostatným sociálnym zariadením a sú
vybavené klimatizáciou.
V rámci údržby boli prečalúnené všetky kreslá v bytových jednotkách
a taktiež opravené žalúzie. V spoločných priestoroch sú na jednotlivých
poschodiach umiestnené oddychové spoločenské zóny, sedací nábytok,
informačné nástenky pre prijímateľov.

 Upratovanie, pranie a žehlenie
Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme vo vlastnej práčovni,
posteľná

bielizeň

sa

perie

dodávateľským

spôsobom.

V prevádzke

dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia.
V období zvýšených požiadaviek na hygienu priestorov zariadenia, bývania,
zabezpečenia požiadaviek hygieny osobného šatstva klientov a posteľnej
bielizne, organizačnými zmenami prispôsobujeme postupy a povinnosti
pracovníkov. Realizuje sa zvýšená dezinfekcia povrchov, dotykových plôch,
podláh a bielizne. Cieľom je predchádzať vzniku a šíreniu infekčného
ochorenia. Manipulácia s nebezpečným odpadom a likvidácia prebieha
v súlade s platnou legislatívou, narábania s odpadom ako nebezpečným.

 Úschova cenných vecí
Cenné veci prijímateľov sú v prípade záujmu uschované na základe
Zmluvy o úschove.
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 Ďalšie poskytované služby a činnosti v ZPS Skalica:


automat na kávu a teplé nápoje, nealko, cukrovinky a pochutiny,



domáce kino, DVD prehrávač a video prehrávač,



duchovná služba (sv. omše, vysluhovanie sviatostí),



fotografické objednávky pre klientov,



fit park, telocvičňa,



haloterapia – soľná jaskyňa,



internetové pripojenie,



interný časopis Domováčik,



knižnica, čitáreň,



miesto pre úschovu bicyklov, stojisko bicyklov,



oddychový altánok s možnosťou grilovania a opekania,



osobné vybavenie,



parkovisko pre osobné motorové vozidlá klientov zariadenia,



pedikúra, kozmetika, kadernícke služby, krajčírske služby, masáže,



petangové ihrisko,



pingpongový stôl,



pitný režim počas letných mesiacov,



predajné textilné trhy,



spoločná jedáleň s obsluhou,



spoločenské priestory na záujmovú činnosť a oddychové zóny,



trekingové palice,



zabezpečenie a donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných
nákupov,



zabezpečenie

kontaktu

s príbuznými

dostupnými

komunikačnými

zdrojmi.
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4.3

Sociálne poradenstvo, záujmová činnosť a voľnočasové aktivity
Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť

sociálnych pracovníkov predstavujú pre klientov významnú podporu a oporu.
K rozvoju sociálnych služieb prispieva kvalitný, odborný a kompetentný tím
sociálnych pracovníkov a terapeutov. Sociálne poradenstvo zabezpečujú
sociálne pracovníčky a riaditeľka zariadenia. Cieľovou skupinou sú samotní
prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby.
Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinovo. Informácie
podávame najčastejšie osobne, telefonicky, e-mailom alebo písomne.
Sociálny úsek aj režim terapií a voľnočasových aktivít ovplyvnila pandémia.
Sociálna práca, sociálne poradenstvo a aktivizácia prijímateľov v súčasnom
období

realizovaná

v zariadení

sa zameriava

na udržanie

duševného

a psychického zdravia prijímateľov a je našou prioritou v profesionálnej
starostlivosti. Pre odborné a efektívne zvládanie pandemickej situácie, ako aj
udržanie či zlepšenie psychického stavu prijímateľov, je významná aktívna
spolupráca

s rodinou,

pomoc

pri

sprostredkovaní

kontaktov

s príbuznými, blízkymi a priateľmi, organizovanie návštev. Účelom je podchytiť
začiatky

sociálneho

aktivizáciu, poradenstvo

a emočného

strádania,

a predchádzať

možným

nastaviť
rizikám

cielenú

a následným

aktívnym prejavom negatívnych pocitov a emočných vypätí prijímateľov. Na
preventívnych
pracovníci

a

a bezpečnostných
terapeuti.

opatreniach

Zabezpečovali

participovali

klientom

aj

nákupy,

sociálni
osobné

potreby, pomáhali pri vybavovaní úradných záležitostí, distribúcii stravy na
izby a iné aktuálne nevyhnutné činnosti vo vzťahu k prijímateľom.
Zmena formy spolupráce s rodinou a náhrada osobných kontaktov s
rodinou a blízkymi bola nevyhnutná služba v prospech klientov. Uvedomili sme
si túto skutočnosť hneď na začiatku vzniku pandémie. Spoluprácu s rodinou
považujeme za nosný pilier sociálnej práce a v našom zariadení má ako
pracovná metóda nezastupiteľné miesto. Kontakty prebiehali pomocou
aplikácie VIBER, SKYPE, telefonicky, prebiehalo odovzdávanie odkazov,
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fotografií a obrázkov. Cielenou motiváciou sme zvýšili písomný poštový
kontakt listov, pohľadníc a balíkov, poštovú donášku novín a časopisov.
Zariadenie pre seniorov Skalica ponúka pestrú paletu pracovnej a
záujmovej činnosti aj v období pandémie. I keď spoločenské podujatia bolo
možné realizovať iba za prísnych epidemiologických opatrení, realizovali sme
ich

najmä

v exteriéri

a tak

ponúkli

možné

spôsoby

aktivizácie

a

spoločenského vyžitia. Za dôležité považujeme naďalej informovať aj o
súčasnej situácii v meste, okrese, na Slovensku a priebežne prijímaných
epidemiologických opatreniach, respiračnej hygiene, správnom používaní
ochranných pomôcok, súčinnosti pri preventívnych a bezpečnostných
opatreniach rovnako o postupoch a činnosti zariadenia vo vzťahu k realizácii
opatrení, pravidelne edukovať a informovať prijímateľov, prostredníctvom
informačných násteniek, individuálne, skupinovo v závislosti od vývoja situácie
v zariadení.


Realizované programy & aktivity:
Rehabilitácia. Arteterapia, Biblioterapia. Ergoterapia. Reminiscenčná

terapia. Tréning pamäti. Duchovná činnosť. Spoločenské podujatia v exteriéri.
Spoločné prechádzky. Knižné popoludnia. Záujmová činnosť: ručné práce,
spevácke krúžky, knižné popoludnia, pletenie košíkov, počúvanie hudby,
hranie spoločenských hier, cvičenie, domáce kino, pečenie a varenie,
pestovanie byliniek, starostlivosť o zeleň v interiéri a exteriéri zariadenia,
a podobne.
Cieľom týchto programov a aktivít je:


psychická pohoda,



mobilizácia psychickej a fyzickej stránky osobnosti človeka,



zvýšenie sebavedomia,



vylúčenie pocitu samoty,



možnosť prežívať úspech a pocit zmysluplnosti,



zvýšenie kvality života,



udržanie si sebestačnosti.
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Prijímatelia majú právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a
právo výberu z ich ponuky. Aktivity a podujatia vychádzajú aj z požiadaviek
samotných prijímateľov. O všetkých podujatiach, významných návštevách
vedieme Kroniku zariadenia spolu s fotodokumentáciou. Zariadenie vydáva
svoj „vlastný občasník“ Domováčik. O dianí v zariadení sú prijímatelia
informovaní prostredníctvom násteniek, rozhlasu, určenými zamestnancami,
alebo

prostredníctvom

zvolených

zástupcov

samosprávy

obyvateľov.

Zariadenie má svoju vlastnú webovú stránku a taktiež profil na sociálnej sieti
Facebook.

Za

nepriaznivý

dopad

pandémie

považujeme

absenciu

dobrovoľníkov, detí a mládeže v kontakte s klientmi, osobnú kultúrnu a
spoločenskú činnosť. Ak to epidemiologická situácia dovolí, s radosťou
obnovíme medzigeneračné aktivity a otvoríme brány zariadenia.

K stabilným a pravidelným trom terapeutickým skupinám patrí aj
organizácia a realizácia množstva kultúrno spoločenských akcií počas celého
roka 2021:
Medzinárodný deň manželstva. Valentínske posedenie. Bingo. Kartové
a spoločenské hry. Domáce kino. Petang. Trénigy pamäti. Gastrokúžok.
Medzinárodný deň žien. Deň matiek. Online spojenia s deťmi MŠ Skalica.
Spomienky na Antona Srholca.

Ergoterapia pri udržiavaní a zveľaďovaní

parku. Knižné popoludnia. Veselé veľkonočné sviatky, dielničky a duchovná
podpora. Jarné predajné trhy. Posedenia s jubilantmi. Po stopách Talianska.
Stavanie májky. Váľanie májky. Výlety na skalické rybníky a výlety do mesta.
Juniáles. Annabál. Trnkobranie. Skalická svadba. Športovo-zábavný deň na
chate Amor. Október mesiac úcty k starším. Tanečné popoludnia. Salón krásy
a zdravia. Krabičky plné lásky. Adventné dielničky. Mikuláš. Slávnostná štedrá
večera.
Fotogalériu nájdete v časti Prílohy Výročnej správy.
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TECHNICKO – HOSPODÁRSKY ÚSEK

5

Vďaka aktívnej činnosti vedenia manažmentu, ekonomiky, marketingu
a propagácii, sponzorom a dotáciám sme dokázali získať finančné prostriedky
na obstaranie nových investícií pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre
našich klientov.
Za významnejšie investície považujeme:
-

Inštaláciu video-vrátnika na zabezpečenie bezkontaktnej komunikácie.

-

Nákup

kyslíkového

koncentrátora

s príslušenstvom,

liečebného

laserového prístroja, elektrického vyšetrovacieho lôžka, elektrického
bicykla Thera Trainer motomed, dezinfikátora ovzdušia.
-

Svojpomocná rekonštrukcia bytovej jednotky na dve jednolôžkové izby
s nábytkom a vybavením.

-

Elektronický dochádzkový systém pre zamestnancov.

-

Zahájenie projektu revitalizácie lôžkovej časti oddelenia pre klientov so
zníženou mobilitou vypracovaním projektovej dokumentácie.

-

Kompletná obnova ošetrovateľského oddelenia.

-

Kúpa elektrických polohovateľných postelí vrátane antidekubitných
matracov,

špeciálne

kardio

kreslá

SoftKomfort,

polohovateľné

a mobilné kreslá, široký pojazdný invalidný vozík, vešiakové steny,
posteľná bielizeň a prestieradlá, kuchynská linka na terapeutické účely,
reproduktor a programovateľný zosilňovač.
-

Renovácia kresiel

z bytových jednotiek prečalúnením, doplnenie

signalizácie na byty klientov.
-

Exteriérové vybavenie doplnené o stohovateľné hliníkové stoličky,
slnečníky do areálu, mobilné záhradky pre terapeutické účely.

-

Zakúpili sme novú priemyselnú automatickú práčku a žehliaci systém
Braun CareStyle.

-

Nový elektrický kotol a dovybavenie stravovacej prevádzky, maľovanie
stravovacej prevádzky a priľahlých skladov.
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-

Obnova zastaralej počítačovej techniky a vybavenia kancelárií, nákup
počítačov, notebooku, tabletov, tlačiarní, kancelárskych stoličiek,
hodnotovej počítačky bankoviek.

-

Dostatok dezinfekcie na povrchy a ruky a ochranných pomôcok,
respirátory, rukavice.

-

Rozšírenie technického zázemia, výstavba záhradného domčeka,

-

Rekonštrukcia strechy prístrešku na úschovu bicyklov.

S cieľom

efektívneho

a hospodárneho

nakladania

s finančnými

prostriedkami a s akcentom na transparentnosť sme obstarávali tovary
a služby v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene

a doplnení

niektorých

zákonov

a internou

smernicou.

V hodnotenom období sme realizovali verejné výzvy na predkladanie
cenových ponúk, ostatné zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky malého
rozsahu sme obstarávali prieskumom trhu alebo priamym zadaním.

Výzvou na predkladanie ponúk sme v roku 2021 obstarávali:
-

Vypracovanie projektovej dokumentácie.

-

Elektrické polohovateľné lôžka.

-

Zemný plyn.

-

Mäsové výrobky a údeniny z čerstvého mäsa v kuchynskej úprave.

-

Čerstvé hovädzie a bravčové mäso v kuchynskej úprave.

-

Čerstvé hydinové mäso a slepačie vajcia.

-

Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky.

-

Chlieb a pekárenské výrobky.

-

Základné potraviny.

-

Mrazené mäso, ryby, zelenina, ovocie, hlbokozmrazené polotovary
a chladené lahôdky.

-

Mlieko a mliečne výrobky.

-

Čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky.

-

Interiérové vybavenie kancelárií ošetrovateľského úseku.
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Prevádzka technicko-hospodárskeho úseku je rozdelená na jednotlivé
oddelenia:


Oddelenie stravovania zabezpečuje celodenné stravovanie, zostavuje
jedálne lístky, objednáva, preberá a skladuje potraviny, zabezpečuje
prevádzku jedální.



Oddelenie

hospodárske

vedie

evidenciu

dodávateľov, zabezpečuje chod

majetku

a skladov,

prevádzky zariadenia,

nákupy,

verejné obstarávanie, vedie pokladňu, vykonáva inventarizáciu.


Oddelenie upratovania a prania upratuje byty klientov, izby a spoločné
priestory, zabezpečuje čistotu osobného a bytového šatstva klientov,
pracovných odevov zamestnancov.



Oddelenie údržby opravuje a odstraňuje poruchy v bytoch, izbách
a vo všetkých priestoroch prevádzky zariadenia, zabezpečuje dohľad
kotolne,

vykonáva

zabezpečuje

kontroly

drobné
a revízie

stavebné
strojov

a rekonštrukčné
a zariadení,

práce,

autodopravu,

vykonáva údržbu interiéru a exteriéru zariadenia, zásobovanie. V čase
pandémie zabezpečuje prevoz klientov so sprievodom na ambulancie
odborných lekárov.


Oddelenie vrátnice zabezpečuje prvotný kontakt osobný a telefonický,
obsluhuje telefónnu ústredňu, vedie evidenciu pohybu všetkých osôb
smerom do a zo zariadenia. V čase zvýšených nárokov na hygienu
prostredia v súvislosti s pandémiou, vykonáva čistenie a dezinfekciu
kontaktných plôch vo vstupnej hale zariadenia.
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6

ZLEPŠOVANIE

KVALITY

POSKYTOVANÝCH

SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB
Implementácia kvality do poskytovania sociálnych služieb spôsobom,
ktorý napĺňa individuálne potreby prijímateľov a v maximálnej miere
zohľadňuje ich požiadavky je hlavným poslaním Zariadenia pre seniorov.
Systémom manažérstva kvality zariadenie preukazuje svoju schopnosť
trvalo poskytovať službu, ktorá spĺňa požiadavky klienta, zvyšuje spokojnosť
klientov,

zamestnancov,

zriaďovateľa

a

ostatných

zainteresovaných

partnerov prostredníctvom trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania
zhody

s

požiadavkami

klientov

a platnej

legislatívy.

Zároveň

zaisťuje

systémovú aplikáciu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov. Dňa 18.11.2021 bol vykonaný dozorný externý audit
formou vzdialeného posudzovania certifikačným orgánom TÜV SÜD Slovakia
s.r.o., ktorý potvrdil plnenie požiadaviek normy EN ISO v aktuálnom znení. Za
úspech

považujeme

v tomto

zložitom

období

vyhodnotenie

auditu

s pozitívnymi aspektmi na systém manažérstva kvality organizácie, ktoré si
podľa certifikačného orgánu zasluhujú osobitnú zmienku:
-

spôsob zabezpečenia a definovania potrebných zdrojov pre krízové
riadenie,

-

vysoké percento zaočkovanosti klientov a zamestnancov,

-

udržiavanie systému manažérstva kvality na veľmi dobrej úrovni s
podporou vedenia zariadenia.

Pozitívne výsledky auditu svedčia o dobrej kondícii organizácie a jej
zamestnanci si zaslúžia uznanie a poďakovanie. Za každodennú poctivú
prácu, ktorou prispievajú k funkčnosti a zvyšovaniu efektívnosti nášho systému
kvality. Zároveň patrí poďakovanie klientom, ktorí nám prostredníctvom
spätnej väzby pomáhajú smerovať a formovať politiku a ciele kvality.
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Nástroje zlepšovania, ktoré využívame:
Interné

audity,

cielená

kontrola

so

zameraním

na

zlepšenie

kvality

poskytovaných služieb, schránky na podnety, pripomienky a návrhy k
poskytovaným službám, evidencia požiadaviek a sťažností, zlepšovateľské
projekty, záznamy odborných postupov z poskytovanej sociálnej služby,
distribúcia a vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti, interakcie na sociálnej
sieti prostredníctvom vlastného profilu zariadenia na Facebook, identifikácia
rizík a príležitostí ovplyvňujúca zhodu a schopnosť zlepšovať spokojnosť
zainteresovaných

strán,

riadená

dokumentácia

a

vzdelávanie

zamestnancov.

Vyhodnotenie spätnej väzby a spokojnosti zainteresovaných strán:
Výsledky dotazníkového prieskumu, hodnotenie klientov:
 Poskytovanie priestoru na vyjadrenie názoru, návrhu alebo požiadavky
smerom

k vedeniu

zariadenia,

kvalite

a poskytovaniu

služieb

v dostatočnej miere potvrdilo 96,2% klientov.
 Vedomosť o možnosti riešenia vlastných požiadaviek prostredníctvom
výboru obyvateľov a členov stravovacej komisie vo vzťahu k prevádzke
zariadenia potvrdilo 94,4% klientov.
 Poskytované informácie zo strany zariadenia v rámci vývoja opatrení
v súvislosti s koronavírusom v danom čase, hodnotí ako zrozumiteľnú
96,3% klientov.
 Spokojnosť s celkovým prostredím a technicko-materiálnym vybavením
zariadenia vyjadrilo 100% klientov.
 Spoluprácu

so

zamestnancami

sociálneho

oddelenia

pozitívne

zhodnotilo 100% klientov.
 Spokojnosť s rozsahom realizovaných voľno-časových aktivít vyjadrilo
100% klientov, ktorí sa aktivizácie zúčastňujú.
 Rozsah podpory pri sprostredkovávaní kontaktov v čase sprísnených
opatrení v dostatočnej miere potvrdilo 86,5%.
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 Spokojnosť s rozsahom ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti
vyjadrilo 100% klientov.
 Spokojnosť

s rozsahom

rehabilitačnej

starostlivosti

vyjadrilo

97,7%

klientov, ktorí rehabilitačnú starostlivosť využívajú.
 Spokojnosť s prístupom personálu pri obsluhe a výdaji stravy potvrdilo
100% klientov, so stravou v zariadení sa vyjadrilo 88,7% klientov.
 Spokojnosť s rozsahom a kvalitou upratovania vyjadrilo 98,1% klientov.
 Spokojnosť s úrovňou a kvalitou prania vyjadrilo 100% klientov.
 Spokojnosť

s rýchlosťou

riešenia

a odstraňovania

porúch

v rámci

bytovej jednotky vyjadrilo 98,1% klientov, ktorí danú službu využili.
 Právo na súkromie klienta a etika slušného správania je z pohľadu
klientov zamestnancami zariadenia akceptovaná na 100%.
Výsledky dotazníkového prieskumu, hodnotenie zamestnancov:
 Atmosféru na pracovisku za otvorenú a kolegiálnu považuje 91,3%
zamestnancov.
 Komunikáciu a výmenu pracovných informácií medzi zamestnancami
považuje za postačujúcu 95,5% zamestnancov.
 Komunikáciu zo strany zamestnávateľa o prijímaných opatreniach
a prevenciu pred koronavírusom hodnotí ako zrozumiteľnú 100%
zamestnancov.
 Potrebnú

odbornú

pomoc

a

podporu

zo

strany

priameho

nadriadeného potvrdilo 100% zamestnancov.
 Spôsob zapájania zamestnancov do plnenia cieľov zariadenia,
vedúcich k uspokojovaniu potrieb klientov považuje za postačujúcu
100% zamestnancov.
 Súčinnosť vedenia zariadenia pri riešení problémov na pracovisku
považuje 100% zamestnancov za vyhovujúcu.
 Uplatňovanie rovnosti príležitosti a dodržiavanie ľudských práv na
pracovisku potvrdilo 100% zamestnancov.
 Poskytovanie priestoru pre odborný rast, vzdelávanie a zvyšovanie
kvalifikácie v dostatočnej miere potvrdilo 95,7% zamestnancov.
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 Vytváranie bezpečného pracovného prostredia v období pandémie
koronavírusu, potvrdilo 100% zamestnancov.
 Spokojnosť s poskytovaním priestoru na vyjadrenie názoru, návrhu
alebo požiadavky vyjadrilo 97,8% zamestnancov.

Zisťovanie spokojnosti, hodnotenie rodinných príslušníkov:
Pandemické opatrenia obmedzili frekvenciu osobných kontaktov
s rodinnými príslušníkmi. Snažili sme sa udržiavať dôveru a vybudované vzťahy
s rodinnými príslušníkmi náhradnými formami. Boli nám veľkou oporou
a povzbudením, odkazy a pozdravy od rodinných príslušníkov, priateľov,
známych a priaznivcov. V čase pandémie sa ukázala sila a pozitívna stránka
sociálnych sietí, online technológií a komunikácie, SKYPE, SMS, maily a
podobne. Reakcie prinášajú odpovede, názory pre manažment, ktoré
zhodnocujeme a uplatňujeme pri zvyšovaní kvality poskytovanej starostlivosti.
Spätná väzba je vyhodnocovaná v reálnom čase. Našu facebookovú stránku
na sociálnej sieti sleduje a podporuje vyše 1 330 ľudí a počet sa zvyšuje. Aj to
nás zaväzuje k tomu, aby sme priazeň a dôveru nesklamali, boli na blízku,
pomáhali vytvárať prostredie pomoci, porozumenia, bezpečia a príjemnej
domáckej atmosféry.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručný popis zlepšovateľských projektov.
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Tabuľka Zlepšovateľské projekty rok 2021
Názov projektu

Zameranie

Dokumentačný systém
CARESEE.

Elektronická dokumentácia procesu
starostlivosti o klienta.

Elektronický dochádzkový
systém.

Efektívny nástroj pre evidenciu dochádzky
a spracovanie miezd.

Kyslíkový koncentrátor,
Fototerapia laeser.
Rekonštrukcia a revitalizácia
prízemia lôžkovej časti
oddelenia pre klientov so
zníženou mobilitou.
Vybudovanie čitárne
a rozšírenie knižného fondu.
Modernizácia, rekonštrukcia
a estetizácia ošetrovateľského
oddelenia.
Prestavba bytovej jednotky na
dve jednolôžkové izby.
Modernizácia prístrojového
vybavenia na úseku
rehabilitácie a opatrovania.
Výstavba a rekonštrukcia
technického zázemia v exteriéri
zariadenia, prístavba
záhradného domčeka.

Rozšírenie ponuky procedúr, postcovidová
starostlivosť a podpora zdravia.
Modernizácia priestorov a vybavenia
kúpeľne, izolačnej miestnosti na prízemí
časti B.
(v štádiu projektovej dokumentácie)
Rozširovanie možností záujmovej
a aktivizačnej činnosti
Nové vybavenie priestorov pre výkon
efektívnej a odbornej ošetrovateľskej
starostlivosti, dokumentácie a administrácie.
Zvyšovanie kvality poskytovanej služby vo
vzťahu k potrebám klientov.
Rozširovanie možností procedúr
rehabilitačnej starostlivosti a kvality
opatrovateľskej služby, polohovacie
postele, špeciálne pojazdné kardio kreslá a
elektrické motomedy.
Zvýšenie komfortu klientov, ochrana
majetku a vybavenia.
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7

FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Skalica viedla svoje

účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Ročná účtovná závierka za rok 2021 bola zostavená dňa 15.
marca 2022.

7.1

Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)

 PRÍJMY
Celkové príjmy za rok 2021 predstavujú 1 866 841,81 €, z toho:


Príjmy z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo
výške 944 820,00 €.



Príjmy z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo
výške 4 480,00 €.



Vlastné príjmy vo výške 917 541,81 €, z toho príjmy za služby ako je
stravovanie, bývanie, odkázanosť a ostatné služby od klientov dosiahli
750 705,74 €, dary vo výške 79 620,86 €, z grantov 86 803,56 €, z úrokov
213,90 €, z náhrad poistného plnenia vo výške 197,75 €.
V nasledujúcej tabuľke sú graficky premietnuté uvedené príjmy.

Tabuľka Príjmy
PRÍJMY CELKOM

1 866 841,81 €



Príjmy z dotácie MPSVaR SR

949 300,00 €



Vlastné príjmy, z toho:

917 541,81 €

Príjmy za služby

750 705,74 €

Ostatné príjmy

166 836,07 €
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 VÝDAVKY
Celkové čerpanie výdavkov za rok 2021 bolo vo výške 1 788 960,95 €, z
toho:


Bežné výdavky – čerpanie bežných výdavkov je 1 776 950,15 €.



Kapitálové výdavky – čerpanie v roku 2021 je 12 010,80 €. Z vlastných
prostriedkov sme zakúpili kotol v hodnote 4 596,00 €, práčku v hodnote
5 674,80 €. Z časti prostriedkov nadobudnutého daru sme obstarali
projektovú

dokumentáciu

na

rekonštrukciu

kúpeľne

a izolačnej

miestnosti v hodnote 1 740,00 €.
V tabuľke uvádzame prehľad v oblasti výdavkov.
Tabuľka Výdavky
VÝDAVKY CELKOM


Bežné výdavky, z toho:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

1 788 960,95 €
1 776 950,15 €
876 090,45 €
315 481,06 €

630 Tovary a služby

575 171,95 €

640 Bežné transfery

10 206,69 €



Kapitálové výdavky

12 010,80 €

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo kontrolované a použité na
plánované prevádzkové potreby, predovšetkým na úhradu dodávateľských
faktúr, nákup materiálu na údržbu obytných jednotiek a celej prevádzky, za
opravy a revízie prevádzkových strojov a zariadení, výplatu miezd a odvodov
do sociálneho a zdravotného zabezpečenia a ďalšie služby. Pri výdavkových
položkách sme dodržiavali zásady efektívnosti a hospodárnosti vynaložených
výdavkov.
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►610 Mzdy: Čerpanie k 31.12.2021 je vo výške 876 090,45 €. Patria sem
mzdové prostriedky na zamestnancov zariadenia. V súlade so Zákonníkom
práce

zamestnávame

potrebný

počet

pracovníkov

so

zníženou

pracovnou schopnosťou.

Tabuľka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania
Položka

Čerpanie

611 Tarifný plat, osobný, základný a funkčný plat vrátane ich
náhrad

640 109,59 €

612 Osobné a ostatné príplatky a odmeny

172 041,86 €

614 Odmeny
SPOLU

63 939,00 €
876 090,45 €

►620 Poistné: Do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na
doplnkové dôchodkové poistenie bolo odvedených 315 481,06 €. Záväzky
voči poisťovniam nemáme.
Tabuľka 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
Položka

Čerpanie

621 Poistné do VšZP

32 695,22 €

623 Poistné do ostatných poisťovní

52 995,28 €

625001 Na nemocenské poistenie

12 416,71 €

625002 Na starobné poistenie

124 406,47 €

625003 Na úrazové poistenie

7 140,64 €

625004 Na invalidné poistenie

25 685,26 €

625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625007 Na poistenie do rezervného fondu
627 Na príspevok do DDP
Spolu

8 405,88 €
42 241,54 €
9 494,06 €
315 481,06 €
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►630 Tovary a služby: čerpanie vo výške 575 171,95 €

Tabuľka 630 Tovary a služby
Položka
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za prenájom
637 Služby
Spolu

Čerpanie
0,00 €
87 923,18 €
378 884,69 €
1 614,06 €
37 823,62 €
5 202,00 €
63 724,40 €
575 171,95 €

►640 Bežné transfery jednotlivcom: čerpanie 10 206,69 € na náhradu
pracovníkom za nemocenské dávky a na odchodné.
Tabuľka 640 Bežné transfery
Položka

Čerpanie

642013 Na odchodné

7 665,00 €

642015 Na nemocenské dávky

2 541,69 €

Spolu

10 206,69 €
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7.2

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
V nasledujúcej

časti

uvádzame

v grafickom

prevedení

tabuliek

prehľad, ktorý člení príjmy podľa ich jednotlivých zdrojov.
Tabuľka Zdroje príjmov
PRÍJMY CELKOM

1 866 841,81 €



Príjmy z dotácie MPSVaR SR

949 300,00 €



Vlastné príjmy spolu, z toho:

751 117,39 €

Príjmy za služby

750 705,74 €

Účty finančného hospodárenia

213,90 €

Ostatné nedaňové príjmy

197,75 €



Grant zo štátneho rozpočtu



Účelová dotácia TTSK



Dary

85 803,56 €
1 000,00 €
79 620,86 €
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7.3

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Zameriavame sa na vymedzenie pohybu a stavu majetku z hľadiska

dlhodobých hmotných a nehmotných zložiek, definujeme aj stávajúce,
vyplývajúce dlhodobé a krátkodobé záväzky.
Tabuľka Majetok
Spolu majetok

4 101 996,27 €

Dlhodobý nehmotný majetok

3 689,66 €

Softvér

3 689,66 €

Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Obstaranie DHM

4 098 306,61 €
12 656,84 €
3 792 284,07 €
257 250,79 €
34 374,91 €
1 740,00 €

Tabuľka Záväzky
Záväzky
Dlhodobé záväzky, z toho:


záväzky zo sociálneho fondu

Krátkodobé záväzky, z toho:

Zostatok 31.12.2021 v €
2 552,29 €
2 552,29 €
166 706,83 €



záväzky voči zamestnancom

76 016,98 €



záväzky voči poisťovniam

52 590,27 €



záväzky voči daňovému úradu

13 135,08 €



ostatné záväzky

23 822,77 €



iné záväzky

1 141,73 €
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7.4

Ekonomicky oprávnené náklady
Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje štruktúru ekonomicky oprávnených

nákladov, ktoré sú podľa zákona o sociálnych službách definované ako
náklady na zákonom uvedené činnosti. Uvádzame všetky tieto činnosti
premietnuté na úrovni nášho zariadenia.
Tabuľka Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov k 31.12. 2021
§72 ods.5

PREDMET

POLOŽKA v €

a)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

812 151,45 €

b)

Poistné na sociálne poistenie

293 616,50 €

c)

Cestovné náhrady

d)

Energie, voda a komunikácie

e)

Materiál

f)

Dopravné

g)

Rutinná údržba

h)

Nájomné za prenájom

i)

Služby

47 917,92 €

j)

Bežné transfery

10 206,69 €

k)

Odpisy hmotného a nehmotného
majetku

SPOLU
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac

0,00 €
85 807,18 €
218 809,66 €
1 614,06 €
23 776,62 €
0,00 €

131 870,00 €
1 625 770,08 €
806,43 €
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8
SPOLUPRACUJÚCE
SUBJEKTY,
ZARIADENIA PRE SENIOROV SKALICA

INŠTITÚCIE

A PARTNERI

 Mesto Skalica
 Obvodný lekár a geriater prof. Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
 Odborní lekári: MUDr. Gabriela Švrčková, MUDr. Peter Radó
 Agel, Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
 Lekáreň sv. Michala
 Rímsko – katolícky farský úrad Skalica
 Evanjelický farský úrad
 Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica
 Denný penzión Ivanka pri Dunaji
 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica
 Občianske združenie a DSS Mikádo Skalica
 Stredná zdravotnícka škola Skalica
 Materská škola Skalica
 Mestská knižnica Skalica
 Základné školy v Skalici
 Vysoká škola zdravotníctva, sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav Dr. Pavla
Blahu
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
 Sociálna poisťovňa
 Okresný súd
 Notársky úrad
 Exekútorské úrady
 TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 RVC Senica
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POĎAKOVANIE
Za finančnú, materiálnu a morálnu pomoc nášmu zariadeniu
♥ úprimne a zo srdca ďakujeme ♥
všetkým menovaným aj nemenovaným darcom,
priateľom, sympatizantom a dobrovoľníkom.
Mesto Skalica a primátorka mesta Ing. Anna Mierna
Mgr. Veronika Buc, PhD., zástupkyňa primátorky mesta
Prof. Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
PROTHERM s.r.o., Ing. Peter Kuba
Agel, FNsP Skalica, MUDr. Daniel Vidovič MPH. a RNDr. Silvia Šantavá
Nemocnica s poliklinikou Myjava, výjazdová očkovacia skupina
MUDr. Peter Košík
Bc. Katarína Chovancová s rodinou
Mgr. Marta Tencerová
Ing. Lenka Čermáková
SUN SYSTEM SR, s.r.o
Július Slovák
Renáta Nemčeková
MONT-ALU p. Pavol Špetta
SCHAEFFLER spol. s.r.o
Marcel Markuš Rolety žalúzie
Želmíra Macháčková
Materská škola Skalica
Rodina Černá
Vinárstvo Vysoké Pole
a všetkým darcom 2% z podielu dane ♥
41
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PRÍLOHA FOTOGALÉRIA AKTIVÍT

̴ Január 2021 ̴

Očkovanie. Testovanie. Náhradné formy sociálnych kontaktov.
Nákupy. Domáce kino.

189

̴ Február 2021 ̴

Voľby výboru obyvateľov. Medzinárodný deň manželstva. Karty.
Bingo.

190

̴ Marec 2021 ̴

MDŽ. Spomienky na Antona Srholca. Veľkonočné tvorivé dielničky.
Brigáda.

191

̴ Apríl 2021 ̴

Veľkonočné sviatky a duchovná činnosť. Jarné predajné trhy.
Jubilanti. Knižné popoludnie. Brigáda. Taliansko inak.

192

̴ Máj 2021 ̴

Stavanie májky. Sv. omša. Deň matiek. Máj, lásky čas. Nová
procedúra kyslíkom.

193

̴ Jún 2021 ̴

Výlet na Skalické rybníky. Rande v meste. Jubilanti.

194

̴ Júl 2021 ̴

Anna bál. Prechádzka po stopách maľovaných kamienkov.
Petang.

195

̴ August 2021 ̴

Trnkobranie. Skalická svadba. Sv. omša v kostole Sv. Michala.

196

̴ September 2021 ̴

Športový deň na chate Amor. Vystúpenie Rozmarínu v Mokrom
Háji. Jubilanti. Pohybom ku zdraviu ETM.

197

̴ Október 2021 ̴

Mesiac úcty k starším. Brigáda a zber jabĺk. Tanec. Relax
v haloterapii. Salón krásy a kozmetiky. Nové knižné tituly v knižnici.
Jubilanti s primátorkou mesta.

198

̴ November 2021 ̴

Očkujeme treťou dávkou. Online kontakty s deťmi z MŠ Skalica.
Spoločné hry a kino.

199

̴ December 2021 ̴

Mikuláš. Advent. Krabičky lásky.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu
Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Skalica za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie Zariadenie pre
seniorov Skalica za rok 2021.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022:
Ekonomická komisia odporúča predloženú správu zobrať na vedomie.
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie zo dňa 22.6.2022:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici zobrať na vedomie Výročnú správu
o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Skalica za rok 2021.
Hlasovanie ( za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 )

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:
Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 84/2022
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti a
hospodárení rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Skalica za rok 2021.
Uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 16.
Číslo materiálu: 66/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh
Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov za rok 2021
__________________________________________________________________________________

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Plán práce MsZ na rok 2022

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
riaditeľka ZPS

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
riaditeľka ZPS

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Na základe Plánu práce Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici
predkladáme Výročnú správu o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA
SKALICA zariadenie pre seniorov za rok 2021.
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2. MATERIÁL:

Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov za rok 2021.
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JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov, Pod Hájkom 36/A, 909 01 Skalica

Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej
organizácie JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
za rok 2021

Vypracovala:
PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
riaditeľka
1
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Vážené dámy a páni, vážení čitatelia!
Predkladáme

Vám

Výročnú

správu

organizácie

za

rok

2021

a predstavujeme v nej komplexný prehľad informácií, udalostí a číselných
údajov. Na zabezpečenie služieb a prevádzky sme ako poskytovatelia museli
vynaložiť oveľa viacej úsilia ako v minulosti, nakoľko nás opäť ťažko skúšala
pandemická situácia. Prijímali sme rýchle a efektívne rozhodnutia, s presahom
do všetkých oblastí riadenia a starostlivosti. Nebol to ľahký rok, bol náročný.
Veci boli v neustálom pohybe, menili sa opatrenia pre bezpečnosť, ochranu
zdravia a životov v kontexte pandémie. Čo však zostalo, bola ľudskosť, sila
a nasadenie kolektívu zvládnuť tvrdú realitu dnešných dní. Boli sme nablízku
našim

zvereným

klientom

a s najlepším

vedomím

a svedomím

sme

zabezpečovali láskavú starostlivosť a opateru. Tiež sme sa snažili zlepšovať
prostredie a získali investície na modernizáciu prevádzky zariadenia. Začiatok
roka sme zahájili očkovaním proti koronavírusu, ktoré sa potvrdilo ako účinný
nástroj ochrany zdravia a životov. Ako jediný z mála na Slovensku sa môžeme
pochváliť 100 percentnou zaočkovanosťou obyvateľov aj zamestnancov.
Naše úsilie nebolo márne a môžeme so cťou a hrdosťou skonštatovať, že sa
nám podarilo minimalizovať negatívne dopady pandémie na životoch
a zdraví ako klientov, tak aj našich zamestnancov. Hlavným

cieľom našej

existencie a poslaním je dôstojne a kvalitne opatrovať obyvateľov zariadenia
a vytvárať podmienky pre kvalitnú jeseň života v pobytovej forme. Ide to.
Vďaka ľuďom, profesionálom s veľkým srdcom. Preto vyjadrujem úprimný
obdiv a vďaku zamestnancom zariadenia. Ďakujem im za odvedenú prácu,
trpezlivosť a najmä za osobný prínos pri plnení nášho spoločného poslania.
Srdečné

poďakovanie

patrí

zriaďovateľovi

zariadenia

Mestu

Skalica,

spolupracujúcim subjektom, sponzorom a priaznivcom. Vážime si všetkých
tých, ktorí nás podporujú, stoja pri nás a pomáhajú zlepšovať naše služby
v prospech seniorov.
PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
Riaditeľka JESÉNIE SKALICA zariadenia pre seniorov
2
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POSKYTOVATEĽOVI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
PREDMET ČINNOSTI, POSLANIE, VÍZIA

Názov poskytovateľa
Sídlo

JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov
Pod Hájkom 36/A, 909 01 Skalica

IČO

42292468

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ

Mesto Skalica

Vznik zariadenia

1.1.2014

Štatutárny zástupca
Tel. kontakt

PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
Riaditeľka
034/662 8442
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PREDMET ČINNOSTI
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov je poskytovateľom sociálnej
služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení sa v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov:
1. Poskytuje:


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,



sociálne poradenstvo,



sociálna rehabilitácia,



ubytovanie,



stravovanie,



upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,



osobné vybavenie.

2. Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
3. Zabezpečuje záujmová činnosť.

5
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POSLANIE
 Poslaním JESÉNIE SKALICA zariadenia pre seniorov je poskytovať
sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách a podľa
zriaďovateľskej listiny, ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb
Mesta Skalica.
 JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov poskytuje vysoko kvalitné
sociálne služby, ktoré napĺňajú individuálne potreby prijímateľov a
rešpektuje ich základné ľudské práva a slobody.
 Zamestnanci JESÉNIE SKALICA zariadenia pre seniorov tvoria jeden
spoločný tím ľudí, ktorý sa považuje za učiacu sa, otvorenú a flexibilnú
organizáciu. Sústavne sa usilujeme o zvyšovanie kvality poskytovanej
sociálnej služby. Svojou službou, postojom a prácou vyjadrujeme
záujem o prijímateľa.

VÍZIA
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov...
... je moderné vyhľadávané zariadenie, ktorého prioritou je vytvárať
podmienky pre uspokojovanie individuálnych bio – psycho – sociálnych a
duchovných potrieb jej prijímateľov.
... je miestom, kde prijímatelia sociálnej služby majú pocit bezpečia,
dôstojnosti, domova a ochrany a zamestnanci k nim majú ľudský a odborný
prístup.
... je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby hodnotené na najvyššej úrovni
a dosahuje tak celkový stupeň plnenia podmienok kvality poskytovanej
sociálnej služby.

6
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
V zariadení bolo ku dňu 31.12.2021 v pracovnom pomere 42,4

zamestnancov, z toho traja zamestnanci na rodičovskej dovolenke. Počet
odborných zamestnancov je 34,1. Organizácia zariadenia je rozdelená na
oddelenia, ktoré riadia vedúci úsekov. Interné vzdelávanie bolo zamerané
okrem iného aj na rozvoj kompetencií zamestnancov za účelom prípravy
kvalitnej

dokumentácie

a

prípravy

všetkých

zamestnancov,

byť

zainteresovaným a podieľať sa na procese preukazovania pripravenosti na
hodnotení plnenia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych
službách, s akcentom na holistický prístup ku klientovi, čo sa nám napriek
všetkým opatreniam a obmedzeniam podarilo dosiahnuť. Vzdelanostnú
štruktúru zamestnancov zariadenia uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Spolu
zamestnancov

VŠ
III.
stupeň

VŠ
II.
stupeň

VŠ
I.
stupeň

SŠ
maturita

SŠ
odborné

ZŠ

0,2

0,2

-

-

-

-

-

0,2

-

0,2

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

7

-

1

2

4

-

-

20,5

-

1

2,5

12

3

2

3

-

1

2

-

-

-

2

-

1

1

-

-

-

5

-

-

-

-

3

2

Odd. vrátnice

2

-

-

-

1

1

-

Administratíva

0,9

-

0,5

0,2

0,2

-

-

Technickohospodárske odd.

0,6

-

0,4

-

0,2

-

-

Názov úseku
Riaditeľka
Zástupkyňa
riaditeľky,
sociálna prac.
Vedúca ZPS
Ošetrovateľské
oddelenie
Opatrovateľské
oddelenie
Rehabilitačné
oddelenie
Sociálnoterapeutické
oddelenie
Odd. upratovania
a prania
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Oblasť personálnej politiky v sociálnych službách nie je jednoduchá,
najmä

v

priamom

kontakte

s klientom.

Popri

finančnom

ohodnotení

zamestnancov sa zameriavame aj na vzdelávanie, benefity, dobré pracovné
vzťahy, podnetnú a prívetivú atmosféru na pracovisku. Práca, ktorú
zamestnanci vykonávajú je zložitá a vyčerpávajúca, nesmierne náročná na
psychiku, ale aj na fyzické sily. Len ťažko by u nás mohol pracovať človek,
ktorý v nej nevidí zmysel svojho životného poslania. V ZPS sa snažíme vytvárať
také podmienky a organizáciu práce, ktoré naplno využívajú odborný
a osobný potenciál zamestnancov. Dlhodobo čelíme pandémii, počas ktorej
sme sa dostali do 1. línie boja s koronavírusom. Druhým rokom sme zmenili
organizáciu práce a zamestnanci sa museli prispôsobiť meniacim sa
opatreniam. Vyžadovalo to množstvo operatívnych stretnutí a rozhodnutí, s
významným vplyvom na klientov aj samotný personál. Zamestnanci boli
taktiež v riziku pred vírusovým ochorením a pred rizikom karanténnych
opatrení vo svojich domácnostiach. Zvládli sme výpadky neprítomností
zamestnancov. Vlastné personálne zdroje sme vedeli využiť efektívne, bez
dopadov na zníženie počtu úkonov a kvality poskytovaných služieb. V rámci
možností sme venovali maximálne úsilie mzdovej politike a zvyšovaniu
atraktivity zamestnaneckých benefitov. Benefity sme cielili na podporu
zdravia, elimináciu stresu a práci pod tlakom a na bezpečné prostredie:
napríklad príspevok na stravovanie, stravovanie priamo v zariadení, poukážky
na nákup vitamínov, doplnkové dôchodkové sporenie, pravidelné testovanie
a monitoring zdravotného stavu, očkovanie zamestnancov na dobrovoľnej
báze, preventívne bezpečnostné prestávky v súvislosti s diskomfortom pri práci
s pozitívne testovanými klientmi, masáže kvalifikovaným pracovníkom priamo
v zariadení, odmeny pre zamestnancov z vlastných zdrojov i z dotácie MPSVR
SR, ponuka bývania pre zamestnancov pri obave prenosu nákazy do rodiny,
oxygenoterapia v zariadení, zabezpečenie vitamínových balíčkov z dotácie
MPSVR SR, zaistenie bezpečného pracovného prostredia a dostatok
osobných ochranných pracovných pomôcok, vianočné poukážky, life
koučink so supervízorkou a trénerkou osobného rozvoja a podobne. Naďalej
prebiehala

edukácia

zamestnancov

k dodržiavaniu

epidemiologických
8
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opatrení a bezpečnej práci s pozitívnym klientom. Na tomto mieste treba
vyzdvihnúť kolektívnu a tímovú súdržnosť, ktorú zamestnanci preukázali.
Zamestnanci odhodlane a zodpovedne pristupovali k novým úlohám,
operatívne sa vedeli prispôsobiť novým režimovým opatreniam a výborne
zvládali zmeny v organizácii práce a prevádzky. Ochotne sa zastupovali a
pracovali nad rámec svojho pracovného času a tiež aj nad rámec svojich
kompetencií. Osvojili si bezpečnostné a preventívne predpisy v rámci
epidemiologických opatrení, pravidlá používania ochranných pomôcok a
postupov nakladania s nebezpečným odpadom. Zmenili sa aj spôsoby
komunikácie vo všetkých smeroch, ku klientom, k príbuzným aj medzi
zamestnancami navzájom. Často sme to boli práve my zamestnanci, ktorých
klienti mali jediných na blízku počas sociálnej izolácie. Hľadali sme preto
náhradné zdroje kontaktov, pritom sme sa medzi sebou v kolektíve
podporovali a pomáhali si. Kolektív zamestnancov potvrdil nielen svoju
odbornú zdatnosť, ale aj schopnosť a silu fungovať pod tlakom vo vysokom
pracovnom nasadení. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie fungoval na úrovni
organizácie krízový tím na čele s riaditeľkou zariadenia.
Zamestnanci zariadenia si naďalej dopĺňali svoje vzdelanie podľa plánu
aj podľa aktuálnych potrieb, legislatívnych zmien a ponúk. Pri prijímaní
zamestnancov postupujeme v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. a zákona č.
448/2008 Z. z. Novoprijatí zamestnanci sú oboznámení a preškolení so všetkými
internými smernicami, potrebnými pre ich prácu. Prehľad vzdelávacích aktivít
uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka Prehľad vzdelávacích aktivít za rok 2021
Usporiadateľ
Mgr. Jiří Sobek
Mgr. Janette Šimková
APSS
Interní pracovníci

Názov kurzu
Jak dobře individuálne
plánovat
Ako byť v plnom nasadení
a nevyčerpávať sa
Prechodná a finálna stabilizácia
sociálnych služieb
Opatrovanie, ošetrovanie,
zdravotná starostlivosť

Počet
zamestnancov
6
odborní ZC
1
30
9
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ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
JESÉNIA

SKALICA

zariadenie

pre

seniorov

malo

k

31.12.2021

obsadených 74 miest. Vekový priemer prijímateľov je 83 rokov. Do zariadenia
bolo prijatých 36 klientov, v priebehu roka zomrelo 28 klientov, na vlastnú
žiadosť odišli zo zariadenia 3 klienti a 3 klienti boli na vlastnú žiadosť preradení
do ZPS Skalica. V evidencii žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby sa
nachádza 15 žiadostí. V nasledujúcich tabuľkách ponúkame prehľad štruktúry
prijímateľov podľa viacerých členení.
Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa veku
Vekové rozpätie

Počet

Do 62 rokov

0

63 – 74

8

75 – 79

15

80 – 84

18

85 – 90

23

Nad 90 rokov

10

Spolu

74

Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia
Pohlavie

Počet

Ženy

59

Muži

15

Spolu

74

Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti
Stupeň odkázanosti

Počet

IV.

1

V.

10

VI.

63

Spolu

74

10
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JESÉNIA ZPS je dvojposchodová budova, určená pre klientov s vyššou
mierou

odkázanosti

na

opatrovateľskú

a ošetrovateľskú

starostlivosť.

Prijímatelia sú ubytovaní v samostatných dvojlôžkových izbách. Na prízemí sú
ubytovaní klienti vyžadujúci neustály dohľad, s možnosť samostatného
využívania terapeutickej záhrady. Prvé a druhé poschodie slúži pre čiastočne
mobilných a imobilných klientov.
Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa trvalého pobytu
Trvalý pobyt

Počet

Mesto
Skalica
Iné

61

Spolu

74

13

Prijímatelia sociálnej služby sú povinní platiť úhradu za poskytované
sociálne služby podľa VZN Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za
poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA
zariadenie pre seniorov Skalica v znení zmeny

č. 1/2021. Za hodnotené

obdobie bola priemerná výška úhrady 442 EUR/mesačne. Priemerná výška
dôchodku je 550 EUR.
Tabuľka Štruktúra prijímateľov podľa výšky dôchodku
Výška dôchodku/EUR

Počet

Do 350

0

Do 400

10

Do 450

9

Do 500

21

Do 550

13

Do 600

10

Do 650

3

Viac ako 650

8

Spolu

74
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Podľa zákona o sociálnych službách majú prijímatelia sociálnej služby
právo podieľať sa na určovaní životných podmienok prostredníctvom
zvolených zástupcov pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí
súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby a výbere
aktivít vykonávaných vo voľnom čase. Vo februári 2021 sa uskutočnili v rámci
zhromaždenia prijímateľov JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov voľby do
Výboru obyvateľov na nasledujúce jednoročné obdobie. Výbor obyvateľov
pri JESÉNII SKALICA zps pôsobí v 3 člennom zložení. Výbor považujeme za
významný poradný orgán a dôležitého partnera. Činnosť a spoluprácu
s vedením hodnotíme ako prínosnú a efektívnu.

4

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Každý človek je osobnosť, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť

a budúcnosť. Má svoje potreby, očakávania, požiadavky. Cieľom starostlivosti
je, aby seniori dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa ich dispozícií,
ktoré sú u každého človeka iné. Pre našich seniorov v rezidenciálnej opatere
ciele komplexnej starostlivosti formulujeme ako úsilie o zvyšovanie kvality
života klientov, teda vytvoriť podmienky na prežitie čo najkvalitnejšieho
bežného dňa. Podstata rezidenciálnej starostlivosti o seniorov zostala rovnaká,
avšak podmienky sa vplyvom pandémie radikálne zmenili. Naši klienti, seniori
a ľudia s nízkou imunitou a s pridruženými chronickými ochoreniami patria k
najrizikovejším skupinám ohrozenými koronavírusom, preto prioritným cieľom
starostlivosti bola naďalej ich ochrana a prevencia pred nákazou. Dôležitým
aspektom v starostlivosti bola osveta, edukácia a zabezpečenie vakcinácie,
za účelom dosiahnutia kolektívnej imunity a najmä eliminácii ťažšieho
priebehu ochorenia. Pokračovalo vysvetľovanie nevyhnutnosti dodržiavania
opatrení, o správnom používaní ochranných pomôcok a prostriedkov,
spôsobom čo najviac zrozumiteľným a dostupným pre porozumenie našim
klientom. Je to pre nás dlhodobá úloha, ktorá vyžaduje veľa trpezlivosti,
vytrvalosti a citlivý prístup. Častokrát sme klientom tlmočili náročné a prísne
12
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zmeny a obmedzenia. Napriek tomu, že boli bolestivé a dlho trvajúce,
poctivo ich znášali a dodržiavali. Mnohí klienti aj rodinní príslušníci si
uvedomujú svoj zdravotný stav, istotu bezpečia a dostupnosti poskytovanej
starostlivosti a opatery, ľahšie tak potom chápu situáciu a znášajú odlúčenie.
Do konceptu starostlivosti o našich klientov bola zaradená eliminácia
sociálnej izolácie a negatívnych dopadov pandémie na psychické a sociálne
zdravie. Venovala sa zvýšená pozornosť individuálnemu prístupu a celkovej
aktivizácii.

4.1

Ošetrovateľská, opatrovateľská a rehabilitačná starostlivosť

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na podporu
psychickej, fyzickej a sociálnej pohody prijímateľa. Je poskytovaná metódou
ošetrovateľského procesu s aplikáciou postupov a techník v rámci najnovších
vedeckých poznatkov geriatrickej praxe. Cieľom je udržiavať a podporovať
optimálny zdravotný stav a uspokojovať individuálne potreby seniora.
Preventívna

ošetrovateľská

starostlivosť

sa

zameriava

na zdravých

prijímateľov. Komplexná starostlivosť o chorých seniorov spočíva v obnovení a
upevnení zdravia, zmiernení dôsledkov ochorenia a dosiahnutí sebestačnosti.
Je realizovaná u prijímateľov, ktorí si starostlivosť o svoje zdravie z akéhokoľvek
dôvodu nedokážu zabezpečiť sami. Rešpektujeme právo výberu lekára
a zdravotníckeho zariadenia, prijímatelia však vítajú a volia možnosť lekára
priamo v zariadení, ktorým je p. profesor Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
Prítomnosť lekára v zariadení, navyše geriatra sa ukázala ako neoceniteľná a
nenahraditeľná služba v prospech klientov a my si ju spolu s klientmi aj
rodinnými príslušníkmi veľmi vážime a ceníme. V zariadení pravidelne
zabezpečujú odbornú starostlivosť aj diabetológ a psychiater. Personál
oddelenia vykonáva najmä podávanie liekov podľa ordinácií lekára,
aplikáciu injekčnej liečby, ošetrovanie kožných defektov, bandáže dolných
končatín, sledovanie fyziologických funkcií, zabezpečenie kontrol klientov na
odborných ambulanciách, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok,
zdravotných pomôcok a ich doručenie, vedie ošetrovateľskú dokumentáciu.
13
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Ošetrovateľská starostlivosť v čase výskytu koronavírusu v zariadení u pozitívne
testovaných klientov, predstavovala najmä pravidelný monitoring telesnej
teploty, symptómov predurčujúcich možný nástup vírusového ochorenia a
včasné

podchytenie

počiatočného

štádia

respiračného

ochorenia,

monitoring saturácie rizikových a symptomatických klientov. Pozitívne
testovaných klientov sme zaznamenali v mesiaci november. Manažment
liečby riadil ošetrujúci lekár. K nevyhnutným úkonom sa pridalo pravidelné
testovanie. V stanovenom čase sa zrealizovalo očkovanie klientov proti
chrípke a preočkovanie proti zápalu pľúc. V roku 2021 sa nám podarilo
dosiahnuť vysokú zaočkovanosť klientov i zamestnancov proti koronavírusu.
Boli sme medzi prvými zariadeniami na Slovensku, využili sme očkovacie
centrum aj výjazdové očkovacie tímy.

Vyšetrenia klientov na odborných

ambulanciách sa eliminovali na nevyhnutné a život ohrozujúce stavy,
konzultácie s odbornými lekármi ohľadom ordinácií boli realizované prevažne
telefonicky, personálom ošetrovateľského oddelenia. Prevozy na odborné
vyšetrenia z dôvodu minimalizácie rizika nákazy klientov sme zabezpečovali
služobným vozidlom so sprievodom.
Opatrovateľská

starostlivosť

v

zariadení

je

kľúčovou

zložkou

v

poskytovaní pomoci osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Je
realizovaná za účelom dosahovania maximálneho stupňa sebestačnosti a
podporuje prijímateľa v schopnosti žiť kvalitný a nezávislý život. Starostlivosť je
komplexná, kontinuálna, aktivizujúca, preventívna, plánovaná a súčasne
vychádza z kvantifikácie problémov v rámci ošetrovateľskej starostlivosti.
Prioritou je dosiahnutie čo najvyššej kvality života seniora vo všetkých jeho
fázach, udržanie funkčného stavu a sebestačnosti. Je realizovaná u klientov,
ktorí sú odkázaní na podporu a pomoc inej fyzickej osoby. Proces
opatrovania je praktická disciplína založená na princípoch komplexnosti,
aktivizácie a individuálnosti. Opatrovateľská starostlivosť vychádza z modelu a
metodiky profesorky Moniky Krohwinkel, ktorý je nazývaný ako Podporujúci
opatrovateľský proces (Proces aktívneho opatrovania). Obsahuje určité
oblasti, pričom každá oblasť má pridelené metódy, techniky, opatrenia a
14
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riziká. Tieto oblasti sú rozdelené na ďalšie časti: komunikácia, pohyb, udržanie
vitálnych funkcií a užívania liekov, sebaopatera, stravovanie a pitný režim,
vylučovanie moču a stolice, obliekanie a vyzliekanie, odpočinok a spánok,
zamestnávanie, správanie v role ženy a muža, bezpečné a podporujúce
prostredie, sociálne prostredie a vzťahy, existenčné skúsenosti života,
zomieranie,

podpora

spirituality.

Personál

opatrovateľského

oddelenia

poskytuje pomoc prijímateľom najmä pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní,
stravovaní a pitnom režime, zmenách polôh tela, pohybe, orientácii v
prostredí, dodržiavaní liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými
činnosťami,

vedie

opatrovateľskú

dokumentáciu.

Opatrovateľskú

časť

poskytovania starostlivosti významne ovplyvnilo obdobie, kedy boli potvrdení
pozitívne testovaní klienti. Starostlivosť prebiehala súčasne o chorých aj
zdravých klientov. Uplatňovaním preventívnych opatrení bolo nevyhnutné
zabrániť šíreniu ochorenia v zariadení, zmenou organizácie práce a
vytvorením zonácie priestorov. Opatrovateľská starostlivosť vo zvýšenej miere
bola sústredená na symptomatických a chorých klientov, najmä v oblasti
hydratácie, príjmu potravy a celkovej hygieny. V spolupráci s pracovníkmi
ošetrovateľského

oddelenia

boli

priebežne

vyhodnocované

zmeny

zdravotného stavu klientov a nevyhnutnosti privolania odbornej pomoci,
prípadne následnej hospitalizácie klienta. Pracovníci opatrovateľského
oddelenia zabezpečujú sprievody každého klienta počas vyšetrenia na
odbornej ambulancii, za účelom dohľadu dodržiavania epidemiologických
opatrení a minimalizácie rizika nákazy.
Rehabilitačná

starostlivosť

je

poskytovaná

v

rámci

preventívnej

starostlivosti, kde sú uplatňované opatrenia na udržanie stavu mobility,
motoriky

a

odvrátenie

funkčných

porúch.

Liečebná

starostlivosť

je

poskytovaná formou diagnostiky s hodnotením aktuálneho stavu prijímateľa
na

základe

objektívneho

vyšetrenia

prostriedkami

rehabilitačnej

propedeutiky. Vychádza zo zostavovania individuálneho rehabilitačného
plánu a programu prijímateľa, s využitím prostriedkov rehabilitácie k liečbe
porúch, spôsobených chorobou alebo úrazom. Pracovníčky rehabilitačného
oddelenia

dopĺňali

aj

personálny

fond

opatrovateľského

oddelenia.
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Pandémia ovplyvnila kondíciu a mobilitu klientov, z toho dôvodu komplexná
rehabilitačná starostlivosť bola orientovaná na regeneráciu síl klientov a
dosiahnutie čo najvyššej miery sebestačnosti. Doplnili sme nové procedúry
oxygenoterapiu, laseroterapiu, a cvičenie na Thera Trainer. Obstarali sme
elektrické

polohovateľné

lôžka

s antidekubitnými

matracmi

pre

ťažko

mobilných a imobilných klientov. Významnou investíciou k presunu ťažko
mobilných klientov bolo zakúpenie mobilných a polohovateľných kresiel, čím
sa uľahčil prevoz klientov na realizáciu liečebných procedúr. Podporná
rehabilitačná starostlivosť bola zameraná na aktivizáciu čo najväčšieho počtu
klientov,

individuálnymi

a

skupinovými

cvičeniami

s

dodržaním

bezpečnostných opatrení.
Prehľad poskytnutých procedúr uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.
Tabuľka Ordinovaná RHB 2021
DRUH RHB

Spolu

Bioptrónová lampa

10

Diadynamické prúdy

20

Individuálna telesná výchova

1 489

Magnetoterapia

10

Masáž

20

Parafín/pozitívna terapia

32

Ultrazvuk

34

Oxygenoterapia

44

Rekondičná chôdza
Ostatné procedúry: nácvik bicyklovania na stacionári,
nácvik chôdze, nácvik sedu, nácvik stoja.

2 041
221
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Tabuľka Neordinovaná RHB 2021
DRUH RHB

Spolu

Masáž

0

Stacionárny bicykel (bicyklovanie)

0

Individuálna telesná výchova

197

Nácvik chôdze

868

Pozitívna terapia

21

4.2

Obslužné činnosti a ďalšie činnosti poskytované v zariadení
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení

neskorších

predpisov

prijímateľom

sociálnej

služby

zabezpečujeme

stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, úschovu cenných
vecí a podobne.

 Stravovanie
Stravovanie sa zabezpečuje v stravovacej prevádzke formou spoločného
stravovania v ZPS. Strava sa pripravuje podľa schváleného jedálneho lístka
v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav
fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Pričom za stravnú jednotku sa
považujú náklady na suroviny, za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady
na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Zariadenie pre seniorov
poskytuje stravu racionálnu, šetriacu, nesolenú a diabetickú. Diétna strava sa
poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Jedálny lístok sa
schvaľuje na zasadnutí stravovacej komisie. Strava sa zvyčajne podáva
v jedálni, v odôvodnených prípadoch na izbe klienta alebo do obedára.
V mesiaci

november

bola

z dôvodu

pandemických

opatrení

strava
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podávaná na izbách. Ukončením opatrení sa obnovilo podávanie stravy v
spoločných jedálňach za dodržiavania epidemiologických opatrení.

 Ubytovanie
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov je viacposchodová budova,
ktorá poskytuje ubytovanie v 38 dvojlôžkových izbách. Tvorí ju prízemie, prvé
a druhé poschodie.
Na prízemí je 20 lôžok, ktoré sú určené klientom s Alzheimerovou
chorobou a klientom s rôznymi formami demencie. Súčasťou prízemia je aj
uzavreté átrium, kde môžu mobilní, často dezorientovaní klienti vyjsť do tohto
prostredia aj sami bez rizika. Átrium má vybudované chodníky a je vybavené
lavičkami. Jeho súčasťou je terasa smerujúca z terapeutickej miestnosti so
slnečnou clonou, kreslami a stolom, vysadená je peknou zeleňou.
Prvé poschodie disponuje 28 lôžkami, sú tu umiestňovaní klienti, ktorí sú
plne odkázaní na pomoc inej osoby, s ťažkými poruchami mobility. Druhé
poschodie je s rovnakou kapacitou 28 lôžok a slúži pre čiastočne mobilných
klientov. Izby sú zariadené štandardným nábytkom, disponujú balkónmi. Vo
všetkých bytoch a sociálnych zariadeniach je zavedená signalizácia na
privolanie pomoci ošetrujúceho personálu. Každá bytová jednotka je
vybavená

elektrickými,

ale

aj

manuálne

polohovateľnými

posteľami,

spoločným sociálnym zariadením. Klienti si so sebou môžu priviezť TV, rádio
a na zútulnenie izby spomienkové fotografie a drobné predmety. V zariadení
sa nachádza vrátnica, výťah, miestnosti pre odborný a obslužný personál,
jedálne, miestnosti na rehabilitáciu, terapiu a záujmovú činnosť. V spoločných
priestoroch sú na jednotlivých poschodiach umiestnené informačné nástenky
pre prijímateľov. Obsahujú jedálne lístky, pozvánky, dôležité upozornenia,
oznamy o prevádzke, službách, aktuálne ponuky a iné aktuality a informácie.

 Upratovanie, pranie a žehlenie
Pranie a žehlenie osobnej bielizne zabezpečujeme vo vlastnej práčovni,
posteľná

bielizeň

sa

perie

dodávateľským

spôsobom.

V prevádzke
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dodržiavame hygienické a epidemiologické zásady, predpisy a opatrenia.
V období zvýšených požiadaviek na hygienu priestorov zariadenia, bývania,
zabezpečenia požiadaviek hygieny osobného šatstva klientov a posteľnej
bielizne, organizačnými zmenami prispôsobujeme postupy a povinnosti
pracovníkov. Realizuje sa zvýšená dezinfekcia povrchov, dotykových plôch,
podláh a bielizne. Cieľom je predchádzať vzniku a šíreniu infekčného
ochorenia. Manipulácia s nebezpečným odpadom a likvidácia prebieha
v súlade s platnou legislatívou, narábania s odpadom ako nebezpečným.

 Úschova cenných vecí
Cenné veci prijímateľov sú na požiadanie prijímateľa uschované na
základe Zmluvy o úschove.

 Ďalšie poskytované služby a činnosti v JESÉNII SKALICA zps:


automat na kávu a teplé nápoje,



domáce kino a interná knižnica,



duchovná služba (sv. omše, vysluhovanie sviatostí),



fotografické objednávky pre klientov,



haloterapia – soľná jaskyňa,



interný časopis Domováčik s možnosťou uverejňovania vlastných
príspevkov od klientov,



osobné vybavenie,



pedikúra, kozmetika, kadernícke služby, masáže, krajčírske služby,



pitný režim počas letných mesiacov,



posedenie v átriu zariadenia,



poskytovanie ubytovania a stravy pre príbuzných klientov,



reminiscenčná miestnosť, remi kuchynka, remi autobusová zastávka,



spoločné jedálne s obsluhou,



spoločné priestory na spoločné stretávania sa klientov s príbuznými,



donáška liekov, zdravotníckych pomôcok, drobných nákupov,



zabezpečenie

kontaktu

s príbuznými

dostupnými

komunikačnými

zdrojmi.
19
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4.3

Sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity

Sociálna práca, sociálne poradenstvo, pracovná činnosť a prítomnosť
sociálnych pracovníkov predstavujú pre klientov významnú podporu a oporu.
K rozvoju sociálnych služieb prispieva kvalitný, odborný a kompetentný tím
sociálnych pracovníkov a terapeutov. Sociálne poradenstvo zabezpečujú
sociálne pracovníčky a riaditeľka zariadenia. Cieľovou skupinou sú samotní
prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci a tiež záujemcovia o naše služby.
Poradenstvo je poskytované individuálne alebo skupinovo. Informácie
podávame najčastejšie osobne, telefonicky, e-mailom alebo písomne.
Sociálny úsek aj režim terapií a voľnočasových aktivít ovplyvnila pandémia.
Sociálna práca, sociálne poradenstvo a aktivizácia prijímateľov v súčasnom
období

realizovaná

v zariadení

sa zameriava na udržanie duševného

a psychického zdravia prijímateľov a je našou prioritou v profesionálnej
starostlivosti. Pre odborné a efektívne zvládanie pandemickej situácie, ako aj
udržanie či zlepšenie psychického stavu prijímateľov, je významná aktívna
spolupráca

s rodinou,

pomoc

pri

sprostredkovaní

kontaktov

s príbuznými, blízkymi a priateľmi, organizovanie návštev. Účelom je podchytiť
začiatky

sociálneho

aktivizáciu, poradenstvo

a emočného

strádania,

a predchádzať

možným

nastaviť
rizikám

cielenú

a následným

aktívnym prejavom negatívnych pocitov a emočných vypätí prijímateľov. Na
preventívnych
pracovníci

a

a bezpečnostných
terapeuti.

opatreniach

Zabezpečovali

participovali

klientom

aj

nákupy,

sociálni
osobné

potreby, pomáhali pri vybavovaní úradných záležitostí, distribúcii stravy na
izby a iné aktuálne nevyhnutné činnosti vo vzťahu k prijímateľom.

Zmena

formy spolupráce s rodinou a náhrada osobných kontaktov s rodinou a
blízkymi bola nevyhnutná služba v prospech klientov. Uvedomili sme si túto
skutočnosť hneď na začiatku vzniku pandémie. Spoluprácu s rodinou
považujeme za nosný pilier sociálnej práce a v našom zariadení má ako
pracovná metóda nezastupiteľné miesto.
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JESÉNIA SKALICA ponúka pestrú paletu pracovnej a záujmovej činnosti aj v
období pandémie. I keď spoločenské podujatia bolo možné realizovať iba za
prísnych epidemiologických opatrení, realizovali

sme ich najmä v exteriéri

a tak ponúkli možné spôsoby aktivizácie a spoločenského vyžitia. Za dôležité
považujeme naďalej informovať aj o súčasnej situácii v meste, okrese, na
Slovensku

a priebežne

prijímaných

epidemiologických

opatreniach,

respiračnej hygiene, správnom používaní ochranných pomôcok, pravidelne
edukovať a informovať prijímateľov, prostredníctvom informačných násteniek,
individuálne, skupinovo v závislosti od vývoja situácie v zariadení .
Ciele v tejto oblasti: udržiavanie a zdokonaľovanie sebaobslužných
činností, získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti, rozvíjanie a
upevňovanie hygienických a sociálnych návykov, zlepšenie medziľudských
vzťahov, posilnenie žiaduceho alebo utlmenie nežiaduceho správania,
prevencia depresie, zmiernenie samoty, získavanie pocitu bezpečia a istoty,
odbúravanie napätia a strachu, prevencia záťažových situácií, motivácia k
zmene pohybového režimu, aktívne zamestnávanie mysle a pamäte, aktívne
zapojenie klientov do ponúknutých akcií organizovaných zariadením,
udržovanie schopností klientov a zamedzovanie pasivity, zmysluplné využitie
voľného času seniorov, spestrenie všedného, denného života klientov v
zariadení, zlepšenie sociálnych, komunikačných schopností a emočného
prežívania vlastnej situácie, osvieženie spomienok, ktoré vyvolávajú pozitívne
emócie (reminiscencia), radosť, prebudenie záujmu u apatických seniorov,
zlepšenie komunikácie so seniormi, ale aj medzi nimi navzájom.


Realizované programy & aktivity:
Rehabilitácia. Arteterapia, Biblioterapia. Ergoterapia. Reminiscenčná

terapia. Muzikoterapia. Tréning pamäti. Duchovná činnosť. Spoločenské
podujatia v exteriéri. Spoločné prechádzky. Knižné popoludnia. Záujmová
činnosť: ručné práce, spevácke krúžky, pletenie košíkov, počúvanie hudby,
hranie spoločenských hier, skupinové aj individuálne cvičenie, domáce kino,
pečenie

a varenie,

pestovanie

byliniek,

starostlivosť

o zeleň

v interiéri

a exteriéri zariadenia, a podobne.
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Prijímatelia majú právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a
právo výberu z ich ponuky. Aktivity a podujatia vychádzajú aj z požiadaviek
samotných prijímateľov. O všetkých podujatiach, významných návštevách
vedieme Kroniku zariadenia spolu s fotodokumentáciou. Zariadenie vydáva
svoj „vlastný občasník“ Domováčik. O dianí v zariadení sú prijímatelia
informovaní prostredníctvom násteniek, rozhlasu, určenými zamestnancami,
alebo

prostredníctvom

zvolených

zástupcov

samosprávy

obyvateľov.

Zariadenie má svoju vlastnú webovú stránku a taktiež profil na sociálnej sieti
Facebook.

Za

nepriaznivý

dopad

pandémie

považujeme

absenciu

dobrovoľníkov, detí a mládeže v kontakte s klientmi, osobnú kultúrnu a
spoločenskú činnosť. Ak to epidemiologická situácia dovolí, s radosťou
obnovíme medzigeneračné aktivity a otvoríme brány zariadenia.

K stabilným a pravidelným dvom terapeutickým skupinám patrí aj
organizácia a realizácia množstva kultúrno spoločenských akcií počas celého
roka 2021:
Medzinárodný deň manželstva. Valentínske posedenie. Fašiangový sprievod.
Kartové a spoločenské hry. Domáce kino. Gastrokrúžok. Trénigy pamäti.
Medzinárodný deň žien. Sladké zmrzlinové osvieženie. Deň matiek. Máj, lásky
čas. Opekačky. Online spojenia s deťmi MŠ Skalica. Ergoterapia pri udržiavaní
a zveľaďovaní átria. Pestovanie levandule.

Knižné popoludnia. Veselé

veľkonočné sviatky, dielničky a duchovná podpora. Jarné predajné trhy.
Posedenia s jubilantmi. Stavanie májky. Váľanie májky. Výlety na skalické
rybníky a výlety do mesta. Annabál. Rozlúčka s letom. Október mesiac úcty
k starším. Katarínske posedenie. Sviatok sv. Lucie. Krabičky plné lásky.
Adventné dielničky. Mikuláš. Slávnostná štedrá večera.
Fotogalériu a popis podujatí nájdete v časti Prílohy Výročnej správy.
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5

TECHNICKO-HOSPODÁRSKY ÚSEK
Vďaka aktívnej činnosti vedenia manažmentu, ekonomiky, marketingu

a propagácii, sponzorom a dotáciám sme dokázali získať finančné prostriedky
na obstaranie nových investícií pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre
našich klientov.
Za významnejšie investície v oblasti zvýšenia kvality považujeme:


Zaobstaranie

polohovateľných

elektrických

lôžok

vrátane

antidekubitných matracov, polohovateľné a pojazdné kardio kreslá.


Nový kyslíkový koncentrátor, 2 prístroje elektrické motomedy Tera Train
a laser terapia.



Nákup TWIST senior stoličiek s opierkami do reminiscenčnej miestnosti.



Ochranné obklady stien na chodbách a vymaľovanie.



Doplnený exteriér o nové lavičky a slnečníky.



Oprava strechy na altánku.



Nový elektronický dochádzkový systém pre zamestnancov.
S cieľom

efektívneho

a hospodárneho

nakladania

s finančnými

prostriedkami a s akcentom na transparentnosť sme v hodnotenom období
obstarávali tovary a služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou.
V hodnotenom období sme nerealizovali verejné obstarávania v zmysle § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Všetky obstarávané tovary a služby v roku 2021 boli
zákazkami malého rozsahu a obstarávali sme ich priamym zadaním.
Prevádzka THZ je rozdelená na jednotlivé oddelenia:


Technicko-hospodárske

zabezpečenie

vedie

evidenciu

majetku

a skladov, dodávateľov, zabezpečuje chod prevádzky zariadenia,
nákupy,

verejné

obstarávanie,

vedie

pokladňu,

vykonáva

inventarizáciu.
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Oddelenie upratovania a prania upratuje izby a spoločné priestory,
zabezpečuje

čistotu

osobného

a bytového

šatstva

klientov,

pracovných odevov zamestnancov.


Oddelenie údržby opravuje a odstraňuje poruchy v

izbách a vo

všetkých priestoroch prevádzky zariadenia, zabezpečuje dohľad
kotolne,

vykonáva

drobné

stavebné

a rekonštrukčné

práce,

zabezpečuje kontroly a revízie strojov a zariadení, vykonáva údržbu
interiéru a exteriéru zariadenia, zásobovanie. V čase pandémie
zabezpečuje prevoz klientov so sprievodom na ambulancie odborných
lekárov.


Oddelenie vrátnice zabezpečuje prvotný kontakt osobný a telefonický,
obsluhuje telefónnu ústredňu, vedie evidenciu pohybu všetkých osôb
smerom do a zo zariadenia. V čase zvýšených nárokov na hygienu
prostredia v súvislosti s pandémiou vykonáva čistenie a dezinfekciu
kontaktných plôch vo vstupnej hale zariadenia. Od 01.07.2021 sme
zrealizovali

zmenu

z dvojzmennej

na

v organizácii
jednozmennú

práce

na

prevádzku,

oddelení
čím

sme

vrátnice
dosiahli

optimalizáciu časového a pracovného fondu zamestnancov.
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ZLEPŠOVANIE KVALITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Organizácia preukazuje svoju schopnosť trvalo poskytovať službu, ktorá

spĺňa požiadavky spoločnosti, zvyšuje spokojnosť prijímateľa, zamestnancov,
zriaďovateľa

a ostatných

zainteresovaných

partnerov

prostredníctvom

trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania zhody s ich požiadavkami
a požiadavkami platnej legislatívy. Našou prácou sa snažíme napĺňať naše
poslanie a posúvať celkovo kvalitu sociálnej služby.

Nástroje zlepšovania poskytovania sociálnych služieb:


cielená kontrola so zameraním na zlepšenie kvality poskytovaných
služieb,



interné audity,



riadená dokumentácia,



schránka na podnety, pripomienky a návrhy k poskytovaným službám,



evidencia požiadaviek a sťažností,



zlepšovateľské projekty,



záznamy odborných postupov z poskytovanej sociálnej služby,



distribúcia a vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti,



facebook zariadenia,

 identifikácia rizík a príležitostí ovplyvňujúca zhodu a schopnosť zlepšovať
spokojnosť zainteresovaných strán,


vzdelávanie zamestnancov.

Vyhodnotenie spätnej väzby a spokojnosti zainteresovaných strán:
Výsledky dotazníkového prieskumu, hodnotenie klientov:
 Atmosféru v zariadení a vzťahy medzi klientmi považuje za srdečné
a príjemné 85,2% klientov.
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 Poskytovanie priestoru na vyjadrenie názoru, návrhu alebo požiadavky
smerom k vedeniu zariadenia, kvalite a poskytovaniu služieb potvrdilo
96,3% klientov.
 Vedomosť o možnosti riešenia vlastných požiadaviek prostredníctvom
výboru obyvateľov a členov stravovacej komisie vo vzťahu k prevádzke
zariadenia potvrdilo 96,3% klientov.
 Poskytované informácie zo strany zariadenia v rámci vývoja opatrení
v súvislosti s koronavírusom hodnotí ako zrozumiteľnú 92,6% klientov.
 Spokojnosť s celkovým prostredím a technicko-materiálnym vybavením
zariadenia vyjadrilo 96,2% klientov.
 Spoluprácu

so

zamestnancami

sociálneho

oddelenia

pozitívne

zhodnotilo 100% klientov.
 Spokojnosť s rozsahom realizovaných voľno-časových aktivít vyjadrilo
100% klientov.
 Rozsah podpory pri sprostredkovávaní kontaktov v čase sprísnených
opatrení potvrdilo 100% klientov.
 Spokojnosť s rozsahom ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti
vyjadrilo 100% klientov.
 Spokojnosť

s rozsahom

rehabilitačnej

starostlivosti

vyjadrilo

100%

klientov.
 Spokojnosť s prístupom personálu pri obsluhe a výdaji stravy potvrdilo
100% klientov.
 Spokojnosť so stravou v zariadení vyjadrilo 100% klientov.
 Spokojnosť s rozsahom a kvalitou upratovania vyjadrilo 100% klientov.
 Spokojnosť s úrovňou a kvalitou prania vyjadrilo 96,3% klientov.
 Spokojnosť

s rýchlosťou

riešenia

a odstraňovania

porúch

v rámci

bytovej jednotky vyjadrilo 96% klientov.
 Právo na súkromie klienta a etika slušného správania je z pohľadu 100%
klientov zamestnancami zariadenia akceptovaná.
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Výsledky dotazníkového prieskumu, hodnotenie zamestnancov:
 Atmosféru na pracovisku za otvorenú a kolegiálnu považuje 83,3%
zamestnancov.
 Komunikáciu a výmenu pracovných informácií medzi zamestnancami
považuje za postačujúcu 90% zamestnancov.
 Komunikáciu zo strany zamestnávateľa o prijímaných opatreniach
a prevenciu pred koronavírusom hodnotí ako zrozumiteľnú 96,7%.
 Potrebnú

odbornú

pomoc

a

podporu

zo

strany

priameho

nadriadeného potvrdilo 96,7% zamestnancov.
 Spôsob zapájania zamestnancov do plnenia cieľov zariadenia,
vedúcich k uspokojovaniu potrieb klientov považuje za postačujúcu
96,7% zamestnancov.
 Súčinnosť vedenia zariadenia pri riešení problémov na pracovisku
považuje za dostatočnú 93,3% zamestnancov.
 Uplatňovanie rovnosti príležitosti a dodržiavanie ľudských práv na
pracovisku potvrdilo 100% zamestnancov.
 Poskytovanie priestoru pre odborný rast, vzdelávanie a zvyšovanie
kvalifikácie v dostatočnej miere potvrdilo 100% zamestnancov.
 Vytváranie bezpečného pracovného prostredia v období pandémie
koronavírusu, potvrdilo 100% zamestnancov.
 Poskytovanie priestoru na vyjadrenie názoru, návrhu alebo požiadavky
v dostatočnej miere potvrdilo 93,3% zamestnancov.
Zisťovanie spokojnosti, hodnotenie rodinných príslušníkov:
Pandemické opatrenia obmedzili frekvenciu osobných kontaktov
s rodinnými príslušníkmi. Snažili sme sa udržiavať dôveru a vybudované vzťahy
s rodinnými príslušníkmi náhradnými formami. Boli nám veľkou oporou
a povzbudením, odkazy a pozdravy od rodinných príslušníkov, priateľov,
známych a priaznivcov. V čase pandémie sa ukázala sila a pozitívna stránka
sociálnych sietí, online technológií a komunikácie, SKYPE, SMS, maily a
podobne. Reakcie prinášajú odpovede, názory pre manažment, ktoré
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zhodnocujeme a uplatňujeme pri zvyšovaní kvality poskytovanej starostlivosti.
Spätná väzba je vyhodnocovaná v reálnom čase. Našu facebookovú stránku
na sociálnej sieti sleduje a podporuje vyše 1 330 ľudí a počet sa zvyšuje. Aj to
nás zaväzuje k tomu, aby sme priazeň a dôveru nesklamali, boli na blízku,
pomáhali vytvárať prostredie pomoci, porozumenia, bezpečia a príjemnej
domáckej atmosféry.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručný popis zlepšovateľských projektov
Tabuľka Zlepšovateľské projekty rok 2021
Názov projektu
Dokumentačný systém
CARESEE.

Zameranie
Zefektívnenie a zjednodušenie
dokumentovania v procese starostlivosti
o klienta.

Nové prístrojové vybavenie
rehabilitačného oddelenia.
Kyslíkový koncentrátor, laser,
elektrické motomedy.

Rozširovanie možností procedúr
rehabilitačnej starostlivosti.

Obnova a inovácia vybavenia
interiéru zariadenia.

Elektrické polohovateľné postele, kardio
kreslá, senior stoličky, modernizácia
a obnova vybavenia, zvýšenie komfortu
klientov.

Elektronický dochádzkový
systém.
Ochranné obklady a
vymaľovanie chodieb.
Záhradný altán, doplnenie
oddychových zón v exteriéri

Zefektívnenie systému evidencie dochádzky
a spracovania miezd.
Revitalizácia zariadenia, podpora
orientácie v prostredí zariadenia.
Nové lavičky, slnečníky a oprava strechy
altánu.
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FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Rozpočtová organizácia JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

viedla svoje účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov. Ročná účtovná závierka za rok 2021 bola
zostavená dňa 15. marca 2022.

7.1

Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)

 PRÍJMY
Celkové príjmy za rok 2021 predstavujú sumu 859 559,52 €:


Príjmy z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli vo
výške 540 096,00 €.



Príjmy z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli vo
výške 2 220,00 €.



Vlastné príjmy vo výške 317 243,52 €, z toho príjmy za služby ako je
stravovanie,

bývanie,

odkázanosť

a ostatné

služby

od

klientov

240 887,66 €, ďalej ostatné príjmy dary vo výške 9 422,00 €, z grantov
64 615,87 € a príjmy z úrokov vo výške 165,60 €, z náhrad z poistného
plnenia 134,39 €, z pohrebného vo výške 2 018,00 €.
V nasledujúcej tabuľke sú graficky premietnuté uvedené príjmy.
Tabuľka Príjmy
PRÍJMY CELKOM

859 559,52 €



Príjmy z dotácie MPSVaR SR

542 316,00 €



Vlastné príjmy, z toho:

317 243,52 €

Príjmy za služby

240 887,66 €

Ostatné príjmy

76 355,86 €
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 VÝDAVKY
Celkové čerpanie výdavkov za rok 2021 bolo vo výške 859 559,52 €, z toho:


Bežné výdavky – čerpanie bežných výdavkov je 859 559,52 €. Tieto
bežné,

výdavkové

položky

uvádzame

v nasledujúcej

tabuľke,

ponúkame v nej prehľad v oblasti výdavkov zahŕňajúcich napríklad
mzdy, platy, poistné, tovary, služby či bežné transfery.
Tabuľka Výdavky
VÝDAVKY CELKOM


859 559,52 €

Bežné výdavky, z toho:

859 559,52 €

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania

565 170,59 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní

197 811,30 €

630 Tovary a služby

94 924,58 €

640 Bežné transfery

1 653,05 €

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo kontrolované a použité na
plánované prevádzkové potreby, predovšetkým na úhradu dodávateľských
faktúr, nákup materiálu na údržbu obytných jednotiek a celej prevádzky, za
opravy a revízie prevádzkových strojov a zariadení, výplatu miezd a odvodov
do sociálneho a zdravotného zabezpečenia a ďalšie služby. Pri výdavkových
položkách sme dodržiavali zásady efektívnosti a hospodárnosti vynaložených
výdavkov.

► 610 Mzdy: Čerpanie k 31.12.2021 je vo výške 565 170,59 €. Patria sem
mzdové prostriedky zamestnancov zariadenia. V súlade so Zákonníkom
práce

zamestnávame

potrebný

počet

pracovníkov

so

zníženou

pracovnou schopnosťou.
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Tabuľka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania
Položka

Čerpanie

611 Tarifný plat, osobný, základný a funkčný plat
vrátane ich náhrad

385 930,48 €

612 Osobné, ostatné príplatky a odmeny

132 152,11 €

614 Odmeny

47 088,00 €

SPOLU

565 170,59 €

► 620 Poistné: Do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na
doplnkové

dôchodkové

poistenie

bolo

k 31.12.2021

odvedených

197 811,30 €. Záväzky voči poisťovniam nemáme.
Tabuľka 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
Položka

Čerpanie

621 Poistné do VšZP

23 592,36 €

623 Poistné do ostatných poisťovní

31 199,08 €

625001 Na nemocenské poistenie

7 859,94 €

625002 Na starobné poistenie

79 124,15 €

625003 Na úrazové poistenie

4 587,03 €

625004 Na invalidné poistenie

15 986,48 €

625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625007 Na poistenie do rezervného fondu
627 Na príspevok do DDP
Spolu

5 138,36 €
26 843,41 €
3 480,49 €
197 811,30 €
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► 630 Tovary a služby: čerpanie k 31.12.2021 vo výške 94 924,58 €, z toho na:
Tabuľka 630 Tovary a služby
Položka
631 Cestovné náhrady

Čerpanie
0,00 €

632 Energie, voda a komunikácie

31 772,70 €

633 Materiál

26 438,00 €

634 Dopravné

0,00 €

635 Rutinná a štandardná údržba

6 169,12 €

636 Nájomné za prenájom

1 448,82 €

637 Služby

29 095,94 €

Spolu

94 924,58 €

► 640 Bežné transfery jednotlivcom: čerpanie 1 653,05 € na odchodné a
náhradu pracovníkom za nemocenské dávky.
Tabuľka 640 Bežné transfery
Položka
642013 Na odchodné

Čerpanie
0,00 €

642015 Na nemocenské dávky

1 653,05 €

Spolu

1 653,05 €
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7.2

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
V nasledujúcej

časti

ponúkame

v grafickom

prevedení

tabuliek

prehľad, ktorý člení príjmy podľa ich jednotlivých zdrojov.
Tabuľka Zdroje príjmov
PRÍJMY CELKOM

859 559,52 €



Príjmy z dotácie MPSVaR SR

542 316,00 €



Vlastné príjmy, z toho:

241 187,65 €

Príjmy za služby

240 887,66 €

Z účtov fin. hospodárenia

165,60 €

Iné nedaňové príjmy

134,39 €



Účelová dotácia z TTSK

1 320,00 €



Dary

9 422,00 €



Granty zo štátneho rozpočtu



Ostatné príjmy pohrebné

7.3

63 295,87 €
2 018,00 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Zameriavame sa na vymedzenie pohybu a stavu majetku z hľadiska

dlhodobých

hmotných

zložiek,

definujeme

aj

stávajúce,

vyplývajúce

dlhodobé a krátkodobé záväzky.
Tabuľka Majetok
Spolu majetok

2 439 025,06 €

Dlhodobý hmotný majetok
Stavby
Samostatné hnuteľné veci

2 376 743,54 €
62 281,52 €
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Tabuľka Záväzky
Záväzky
Dlhodobé záväzky, z toho:


záväzky zo sociálneho fondu

Krátkodobé záväzky, z toho:

Zostatok 31.12.2021 v €

4 245,38 €
4 245,38 €
123 044,20 €



záväzky voči zamestnancom

49 892,48 €



záväzky voči poisťovniam

34 369,29 €



záväzky voči daňovému úradu



ostatné záväzky



iné záväzky

8 565,29 €
28 976,09 €
1 241,05 €
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7.4

Ekonomicky oprávnené náklady
Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje štruktúru ekonomicky oprávnených

nákladov, ktoré sú podľa zákona o sociálnych službách definované ako
náklady na zákonom uvedené činnosti. Uvádzame všetky tieto činnosti
premietnuté na úrovni nášho zariadenia.
Tabuľka Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov k 31.12. 2021
§72 ods.5

PREDMET

POLOŽKA v €

a)

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

518 082,59 €

b)

Poistné na sociálne poistenie

181 603,43 €

c)

Cestovné náhrady

d)

Energie, voda a komunikácie

e)

Materiál

f)

Dopravné

g)

Rutinná údržba

h)

Nájomné za prenájom

i)

Služby

j)

Bežné transfery

k)

Odpisy hmotného a nehmotného
majetku

SPOLU
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac

0,00 €
30 935,29 €
160 177,23 €
0,00 €
1 966,72 €
0,00 €
27 080,53 €
1 653,05 €
62 653,00 €
984 151,84 €
1 079,11 €
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SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY, INŠTITÚCIE A PARTNERI JESÉNIE
SKALICA ZARIADENIA PRE SENIOROV
 Mesto Skalica
 Obvodný lekár a geriater prof. Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
 Odborní lekári: MUDr. Gabriela Švrčková, MUDr. Peter Radó
 Agel, Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
 Lekáreň sv. Michala
 Rímsko – katolícky farský úrad Skalica
 Evanjelický farský úrad
 Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica
 Denný penzión Ivanka pri Dunaji
 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica
 Občianske združenie a DSS Mikádo Skalica
 Stredná zdravotnícka škola Skalica
 Materská škola Skalica
 Mestská knižnica Skalica
 Základné školy v Skalici
 Vysoká škola zdravotníctva, sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav Dr. Pavla
Blahu
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
 Sociálna poisťovňa
 Okresný súd
 Notársky úrad
 Exekútorské úrady
 TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 RVC Senica
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POĎAKOVANIE
Za finančnú, materiálnu a morálnu pomoc nášmu zariadeniu
♥ úprimne a zo srdca ďakujeme ♥
všetkým menovaným aj nemenovaným darcom,
priateľom, sympatizantom a dobrovoľníkom.
Mesto Skalica a primátorka mesta Ing. Anna Mierna
Mgr. Veronika Buc, PhD., zástupkyňa primátorky mesta
Prof. Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trnavský samosprávny kraj
PROTHERM s.r.o., Ing. Peter Kuba
Agel, FNsP Skalica, MUDr. Daniel Vidovič MPH. a RNDr. Silvia Šantavá
Nemocnica s poliklinikou Myjava, výjazdová očkovacia skupina
MUDr. Peter Košík
Bc. Katarína Chovancová s rodinou
Mgr. Marta Tencerová
Ing. Lenka Čermáková
SUN SYSTEM SR, s.r.o
Renáta Nemčeková
MONT-ALU p. Pavol Špetta
SCHAEFFLER spol. s.r.o
Marcel Markuš Rolety žalúzie
Materská škola Skalica
Rodina Černá
Jadranská zmrzlina Istria
Vinárstvo Vysoké Pole

a všetkým darcom 2% z podielu dane ♥
37
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PRÍLOHA FOTOGALÉRIA AKTIVÍT
̴ JANUÁR 2021 ̴

Novoročné posedenie. Oslava narodenín klientov. Haloterapia.
Pokračujeme v online kontakte s príbuznými.

246

̴ Február 2021 ̴

Očkovanie. Fašiangový sprievod. Valentínske posedenie.
Pracovná terapia.

247

̴ Marec 2021 ̴

Darčeky k Veľkej noci od MŠ Hviezdoslavova. Dopoludnie so
spoločenskými hrami. Jubilanti. MDŽ. Individuálne oslavy
narodenín. Očkovanie. Posedenie k Jozefovi.

248

̴ Apríl 2021 ̴

Domáce kino k výročiu Antona Srholca. Jarná brigáda. Narcisy.
Návštevy príbuzných. Prvé jarné cvičenie. Stavanie májky.
Zmrzlinové posedenie. Návštevy príbuzných v átriu.

249

̴ Máj 2021 ̴

Deň matiek. Máj lásky čas. Opekačka – vítanie leta. Pečenie.

250

̴ Jún 2021 ̴

Brigáda v átriu. Jubilanti. Pracovná terapia.

251

̴ Júl 2021 ̴

Anna bál. Meninové posedenie. Sv. omša v átriu. Zber
a spracovanie levandule.

252

̴ August 2021 ̴

Brigáda v átriu. Pečenie. Sv. omša v kostole Sv. Michala. Športové
hry.

253

̴ September 2021 ̴

99. narodeniny p. Baničovej. Rozlúčka s letom. Spracovanie
levandule. Výlet na Skalické rybníky.

254

̴ Október 2021 ̴

Brigáda. Jubilanti s primátorkou mesta. Mesiac úcty k starším –
darčeky od ZŠ Vajanského. Narodeninové oslavy 90.-tnikov.
Pečenie. Posedenie pri koláčiku a varenom vínku.

255

̴ November 2021 ̴

Katarínske posedenie. Pečenie. Príprava na vianočné trhy.
Narodeninové oslavy 90.-tnikov.

256

̴ December 2021 ̴

Narodeniny 90-tnikov. Jubilanti. Koľko lásky sa zmestí do krabice,
posedenie pri punči a s Rozmarínom. Sv. Mikuláš. Sv. Lucia.
Štedrovečerná večera. Vianočná Jesénia. Vianočné predajné
trhy.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu
Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie
JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA
SKALICA zariadenie pre seniorov za rok 2021.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022:
Ekonomická komisia odporúča predloženú správu zobrať na vedomie.
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie zo dňa 22.6.2022:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici zobrať na vedomie Výročnú správa
o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
za rok 2021.
Hlasovanie ( za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 )

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:
Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 85/2022
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica zobrať na vedomie Výročnú správu o činnosti a
hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov za rok 2021.
Uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 17.
Číslo materiálu: 67/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb za rok 2021

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Štatútu neziskovej organizácie Štíbor –
Mestské centrum sociálnych služieb n. o. Skalica

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Mgr. Michaela Havelková

Mgr. Michaela Havelková

riaditeľka n. o.

riaditeľka n. o.
Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V zmysle č. VII. Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o. Skalica, riaditeľ predkladá výročnú správu
na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
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2. MATERIÁL:

Návrh
Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb za rok 2021
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych
služieb za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
berie na vedomie Výročnú správu neziskovej organizácie Štíbor –Mestské centrum sociálnych služieb
za rok 2021.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022:
Ekonomická komisia odporúča predloženú správu zobrať na vedomie.

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:
Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 86/2022
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica zobrať na vedomie Výročnú správu
neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb za rok 2021.
Uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 18.
Číslo materiálu: 68/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2020 a 2021

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
plánu práce MsZ na rok 2022

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ľubica Rozborilová
riaditeľka Mestskej knižnice Skalica

Ľubica Rozborilová
riaditeľka Mestskej knižnice Skalica

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Každý rok predkladáme na rokovanie Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici
Správu o činnosti a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za predchádzajúci rok.
V roku 2021 sme správu nepredkladali z dôvodu sťahovania oddelení Mestskej knižnice Skalica do
priestorov Domu kultúry v Skalici. Robíme tak preto dodatočne v roku 2022.
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2. MATERIÁL:

Mestská knižnica Skalica

Správa o činnosti
a výsledky hospodárenia
za rok 2020
Predkladateľ: Rozborilová Ľubica
riaditeľka Mestskej knižnice Skalica

Skalica, november 2021
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:

Mestská knižnica Skalica

Sídlo organizácie:

Námestie slobody 142/4, 909 01 Skalica

Zriaďovateľ:

Mesto Skalica

Kontakt:

tel.: 034 6903/410-413 e-mail: info@kniznica.skalica.sk

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Riaditeľka:

Ľubica Rozborilová

Adresa webovej stránky:

http://www.kniznica.skalica.sk

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE
Mestská knižnica Skalica ( ďalej len knižnica ) je od 9. 10. 2009 rozpočtovou organizáciou Mesta
Skalica. Ako samostatný právny subjekt vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene,
nadobúda práva a povinnosti a má majetkovo- právnu a pracovno-právnu zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond formou absenčných i prezenčných
výpožičiek. Hlavné poslanie knižnice sú kvalitné knižnično-informačné služby, kedy sa vytvárajú
podmienky pre podporu celoživotného vzdelávania obyvateľov Skalice i širokého okolia.
Knižnica je verejnou knižnicou mesta Skalica. Poskytuje ústne i písomné informácie, pracuje
individuálne s používateľom, organizuje informačno-vzdelávacie i kultúrno-spoločenské podujatia.
Knižnica zabezpečuje rovný prístup k informáciám pre všetkých ľudí bez rozdielu. Je to neutrálne
miesto pre stretávanie a komunikáciu ľudí rôznych záujmových i vekových skupín.
Vo svojej činnosti , hlavne pri usporiadaní podujatí pre verejnosť, knižnica spolupracuje aj s inými
organizáciami mesta.

Knižničný fond tvoria:
-knihy
-regionálna tlač
-periodiká
-hudobniny: noty a partitúry
-zvukové dokumenty
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Knižnica má svoj fond rozdelený v oddeleniach:
- oddelenie odbornej literatúry
- internetová študovňa a oddelenie umelecko-vednej literatúry
- oddelenie pre deti a mládež do 15 rokov
- oddelenie beletrie

Knižnica poskytuje:
základné služby ( zdarma )
- absenčné výpožičné služby ( mimo priestorov budovy )
- prezenčné výpožičné služby ( v knižnici)
- prolongáciu výpožičnej lehoty
- revíziu dokumentov
- pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry
- služby internet- prístup na internet v internetovej študovni
špeciálne služby ( spoplatnené podľa cenníka)
- medziknižničnú výpožičnú službu s knižnicami každého typu z celého Slovenska
- sprostredkovanie medzinárodnej medziknižničnej služby
- rezervovanie požadovaných dokumentov
- reprografické služby
ďalšie služby
- kultúrno-výchovné a informačno-vzdelávacie aktivity
Od novembra r. 2011 je knižnica správcom bývalého Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského
v Skalici.

Cieľové skupiny:
Svojou činnosťou oslovuje knižnica cieľové skupiny.
- deti a mládež
- zdravotne postihnutí ( najmä spolupráca so Zeleným domom, Špeciálnou základnou školou )
- seniori
- ostatní
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Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižného fondu
Fond knižnice tvoria knihy, periodiká a špeciálne dokumenty ( CD nosiče ) hlavne
v slovenskom a českom jazyku. V každom oddelení sú aj knižničné jednotky v iných jazykoch.
Knižničné jednotky sa získavajú kúpou z kníhkupectiev, cez internet, alebo cez ponuky
obchodníkov, ktorí knižnicu priamo navštívia. Knihy sa vyberajú podľa dostupnosti na trhu
(prednosť majú knihy novo vydané), podľa požiadaviek čitateľov a tiež podľa ich ceny. Fond sa
obohacuje i o dary od obyvateľov.
V roku 2020 bol ročný prírastok knižničných jednotiek 628, z toho kúpou bolo 274 kníh, darom 255
a náhradou za stratený dokument bolo zaevidovaných 99 kníh.
K 31.12.2020 bol počet knižničných jednotiek 35 186. Odbornej literatúry pre dospelých bolo 11
462, krásnej literatúry pre dospelých 16 182, odbornej literatúry pre deti 1 741 a krásnej literatúry
pre deti k 31. 12. 2020 bolo 5 801.
Z dôvodu straty knihy, zastarania alebo poškodenia bolo ku koncu roku vyradených 5 kníh.
Počet dostupných periodík v Mestskej knižnici je 13, z toho zahraničné je 1.

Spracovanie knižničného fondu
Celý knižničný fond- knihy, periodiká i audiovizuálne dokumenty sú spracované automatizovane
cez systém Dawinci. Každá knižničná jednotka ( okrem audiovizuálnych dokumentov ) je po
spracovaní zaradená do voľného výberu jednotlivých oddelení. Fond je prístupný k nahliadnutiu
aj cez on-line katalóg na adrese http://www.kniznica.skalica.sk.
V minulom roku sme mali vytvorenú novú webovú stránku s novým dizajnom, nakoľko tá
predchádzajúca prestala byť funkčná. Záujemcovia si cez ňu môžu pozrieť dostupnosť literatúry,
môžu si ju rezervovať, prípadne ak je voľná objednať k výpožičke. Takisto si môžu pozrieť i stav
svojho konta na čitateľskej karte.
Knižničné jednotky spolu
z toho
z r. 1

35 186

knihy a zviazané periodíká

35 048

audiovizuálne dokumenty

138

odborná literatúra pre dospelých

11 462

krásna literatúra pre dospelých

16 182

odborná literatúra pre deti

1 741

krásna literatúra pre deti

5 801

Počet titulov dochádzajúcich periodík

13

z toho zahraničné periodiká

1

Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom

Kúpou
povinným výtlačkom
Darom

524
284
0
213

Náhradou

27

bezodplatným prevodom

0
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z r. 15

audiovizuálne dokumenty

0

elektronické dokumenty

0

Úbytky knižničných jednotiek

5

Knižničné jednotky vo voľnom výbere

35 048

Knižničné jednotky spracované automatizovane

35 186

Používatelia
V roku 2020 navštívilo knižnicu a jej podujatia 4 614 ľudí.
Aktívnych používateľov bolo 690 z toho detí do 15 rokov 175.

Aktívni používatelia
z toho používatelia do 15 rokov

690
175

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice

15 437

Návštevníci knižnice spolu

4 614

z toho počet návštevníkov podujatí
Návštevníci online služieb

518
758

Výpožičné služby

V r. 2020 bolo spolu absenčných i prezenčných výpožičiek 14 314. Z toho si čitatelia absenčne
vypožičali 1 489 knižničných jednotiek z odbornej literatúry pre dospelých, 9 498 krásnej literatúry
pre dospelých, 833 odbornej literatúry pre deti a 2 901 krásnej literatúry pre deti. Periodík bolo
požičaných 93 a prezenčných výpožičiek bolo 210.
Čitatelia využívajú možnosť medziknižničnej výpožičnej služby. V roku 2020 bolo
z iných knižníc vyžiadaných 9 titulov a Mestská knižnica Skalica poskytla na výpožičku knižniciam
11 knižničných jednotiek.
V danom roku sme pokračovali v ohlasovaní rezervácií používateľovi cez e-mailovú adresu či
SMS, taktiež sme posielali oznamy o odložení objednaných tituloch a upozornenie o ukončení
výpožičnej doby, či prekročení výpožičnej doby dokumentov.
Dôležitú úlohu zohráva individuálna práca s používateľom a knihou, individuálne konzultácie
s čitateľom, pomoc pri výbere literatúry.
Výpožičnú službu sme mali obmedzenú, pre pandémiu. Nesmeli sa požičiavať periodiká,
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Bol obmedzený počet kníh na výpožičku, nemohli sme sprístupňovať čitáreň ani internetovú
študovňu. Mali sme aj pre verejnosť zatvorené.

Výpožičky spolu
v tom

14 314
odborná literatúra pre dospelých

1 489

krásna literatúra pre dospelých

9 498

odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti

333
2 901

výpožičky periodík

93

prezenčné výpožičky

210

MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc

11 11
9 3541

Kultúrno- spoločenské podujatia a informačná výchova

Mestská knižnica plánovala organizovať počas celého r. 2020 kultúrno-spoločenské podujatia pre
verejnosť, deti MŠ, ŽS a Špeciálnu školu v Skalici, ale i pre školy okolitých obcí. Jej činnosť ale
obmedzila pandémia COVID- 19. Mnoho podujatí, ktoré sme pripravili pre záujemcov, sme museli
zrušiť, prípadne aspoň preložiť.
.
Každoročne sa knižnica zapája do podujatia Týždeň slovenských knižníc. Tento je vždy v marci.
Počas mesiaca knihy sa organizujú vo väčšej miere hlavne prehliadky priestorov a fondu pre deti,
rozprávkové dopoludnia a súťaže pre deti. V rámci Týždňa slovenských knižníc sa môžu noví
čitatelia bezplatne zaregistrovať a tiež odpúšťame poplatky za upomienky .

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre
verejnosť
z toho informačná výchova

17
3
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Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej knižnice Skalica
Čerpanie výdavkov

Plnenie
Mzdy

43 240,54

Odvody

14 779,42

Poistné

0,-

Energie

11 869,16

Vodné, stočné

262,23

Poštové a telekomunikačné služby

465,64

Interiérové vybavenie

0,00

Všeobecný materiál

3 890,16

Knihy, periodiká

4 414,08

Reprezentačné

0,-

Nákup softvéru

0,-

Nájomné softvéru

1 936,99

Všeobecné služby

6 625,82

Poplatky a odvody

289,90

Stravovanie

2 500,-

Prídel do sociálneho fondu

535,81

Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru

4 511,55

Školenie

0

Na nemocenské dávky

0

Spolu

95 321,32

JEZUITSKÝ KOSTOL
Názov

Plnenie

Energie

3 214,37

Vodné a stočné

40,13

Poštové a telekomunikačné služby

0

Všeobecný materiál

0

Údržba

796,80

Všeobecné služby

4 183,35

Spolu

8 234,65

Celkom:

103 555,97
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Hospodárenie- príjmy

Príjmy
Príjmy spolu

103 555,97

Z toho- príjmy z rozpočtu mesta

94 849,43

- príjmy za služby v jezuitskom kostole

3 564,30

- príjmy za služby v knižnici

3 183,20

-z dobropisov

1 959,04

Výdavky celkom:

103 555,97

Príjmy celkom:

103 555,97

Jezuitský kostol sv. F. Xaverského
Bývalý jezuitský kostol bol počas r. 2020 využívaný menej ako po minulé roky.
COVID -19 obmedzila najmä na koncerty a civilné sobáše.
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Mestská knižnica Skalica

Správa o činnosti
a výsledky hospodárenia
za rok 2021

Predkladateľ: Rozborilová Ľubica
riaditeľka Mestskej knižnice Skalica

Skalica, máj 2022
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:
Sídlo organizácie:
Zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:
Riaditeľka:
Adresa webovej stránky:

Mestská knižnica Skalica
Námestie slobody 142/4, 909 01 Skalica
Mesto Skalica
tel.: 034 6903/410-413 e-mail: info@kniznica.skalica.sk
rozpočtová organizácia
Ľubica Rozborilová
http://www.kniznica.skalica.sk

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Mestská knižnica Skalica ( ďalej len knižnica ) je od 9. 10. 2009 rozpočtovou organizáciou Mesta
Skalica. Ako samostatný právny subjekt vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene,
nadobúda práva a povinnosti a má majetkovo- právnu a pracovno-právnu zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond formou absenčných i prezenčných
výpožičiek. Hlavné poslanie knižnice sú kvalitné knižnično-informačné služby, kedy sa vytvárajú
podmienky pre podporu celoživotného vzdelávania obyvateľov Skalice i širokého okolia.
Knižnica je verejnou knižnicou mesta Skalica. Poskytuje ústne i písomné informácie, pracuje
individuálne s používateľom, organizuje informačno-vzdelávacie i kultúrno-spoločenské podujatia.
Knižnica zabezpečuje rovný prístup k informáciám pre všetkých ľudí bez rozdielu. Je to neutrálne
miesto pre stretávanie a komunikáciu ľudí rôznych záujmových i vekových skupín.
Vo svojej činnosti , hlavne pri usporiadaní podujatí pre verejnosť, knižnica spolupracuje aj s inými
organizáciami mesta.
Knižničný fond tvoria:
-knihy
-regionálna tlač
-periodiká
-hudobniny: noty a partitúry
-zvukové dokumenty
Knižnica má svoj fond rozdelený v oddeleniach:
- oddelenie odbornej literatúry
- internetová študovňa a oddelenie umelecko-vednej literatúry
- oddelenie pre deti a mládež do 15 rokov
- oddelenie beletrie
Knižnica poskytuje:
základné služby ( zdarma )
- absenčné výpožičné služby ( mimo priestorov budovy )
- prezenčné výpožičné služby ( v knižnici)
- prolongáciu výpožičnej lehoty
- revíziu dokumentov
- pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry
- služby internet- prístup na internet v internetovej študovni
špeciálne služby ( spoplatnené podľa cenníka)
- medziknižničnú výpožičnú službu s knižnicami každého typu z celého Slovenska
- sprostredkovanie medzinárodnej medziknižničnej služby
- rezervovanie požadovaných dokumentov
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- reprografické služby
ďalšie služby
- kultúrno-výchovné a informačno-vzdelávacie aktivity
Od novembra r. 2011 je knižnica správcom bývalého Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského
v Skalici.
Cieľové skupiny:
Svojou činnosťou oslovuje knižnica cieľové skupiny.
- deti a mládež
- zdravotne postihnutí ( najmä spolupráca so Zeleným domom, Špeciálnou základnou školou )
- seniori
- ostatní

Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižného fondu
Fond knižnice tvoria knihy, periodiká a špeciálne dokumenty ( CD nosiče ) hlavne
v slovenskom a českom jazyku. V každom oddelení sú aj knižničné jednotky v iných jazykoch.
Knižničné jednotky sa získavajú kúpou z kníhkupectiev, cez internet, alebo cez ponuky
obchodníkov, ktorí knižnicu priamo navštívia. Knihy sa vyberajú podľa dostupnosti na trhu
(prednosť majú knihy novo vydané), podľa požiadaviek čitateľov a tiež podľa ich ceny. Fond sa
obohacuje i o dary od obyvateľov.
V roku 2021 bol ročný prírastok knižničných jednotiek 1 250, z toho kúpou bolo 949 kníh, darom
300 a náhradou za stratený dokument bolo zaevidovaných 1 kniha.
K 31.12.2021 bol počet knižničných jednotiek 36 410. Odbornej literatúry pre dospelých bolo 11
871, krásnej literatúry pre dospelých 16 656, odbornej literatúry pre deti 1 760 a krásnej literatúry
pre deti k 31. 12. 2021 bolo 6 123.
Z dôvodu straty knihy, zastarania alebo poškodenia bolo ku koncu roku vyradených 26 kníh.
Počet dostupných periodík v Mestskej knižnici je 13, z toho zahraničné je 1.
Spracovanie knižničného fondu
Celý knižničný fond- knihy, periodiká i audiovizuálne dokumenty sú spracované automatizovane
cez systém Dawinci. Každá knižničná jednotka ( okrem audiovizuálnych dokumentov ) je po
spracovaní zaradená do voľného výberu jednotlivých oddelení. Fond je prístupný k nahliadnutiu
aj cez on-line katalóg na adrese http://www.kniznica.skalica.sk.
V minulom roku sme mali vytvorenú novú webovú stránku s novým dizajnom, nakoľko tá
predchádzajúca prestala byť funkčná. Záujemcovia si cez ňu môžu pozrieť dostupnosť literatúry,
môžu si ju rezervovať, prípadne ak je voľná objednať k výpožičke. Takisto si môžu pozrieť i stav
svojho konta na čitateľskej karte.
Knižničné jednotky spolu
z toho
z r. 1

36 410

knihy a zviazané periodíká

36 272

audiovizuálne dokumenty

138

odborná literatúra pre dospelých

11 871

krásna literatúra pre dospelých

16 656

odborná literatúra pre deti

1 760

krásna literatúra pre deti

6 123

Počet titulov dochádzajúcich periodík

13

z toho zahraničné periodiká

1

Ročný prírastok knižničných jednotiek

1 250

320

v tom

Kúpou

949

povinným výtlačkom

0

Darom

z r. 15

300

Náhradou

1

bezodplatným prevodom

0

audiovizuálne dokumenty

0

elektronické dokumenty

0

Úbytky knižničných jednotiek

26

Knižničné jednotky vo voľnom výbere

36 272

Knižničné jednotky spracované automatizovane

36 410

Používatelia
V roku 2021 navštívilo knižnicu a jej podujatia 4 610 ľudí.
Aktívnych používateľov bolo 533 z toho detí do 15 rokov 121.

Aktívni používatelia
z toho používatelia do 15 rokov

533
121

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice

15 361

Návštevníci knižnice spolu

4 610

z toho počet návštevníkov podujatí
Návštevníci online služieb

112
861

Výpožičné služby
V r. 2021 bolo spolu absenčných i prezenčných výpožičiek 11 787. Z toho si čitatelia absenčne
vypožičali 1 145 knižničných jednotiek z odbornej literatúry pre dospelých, 8 178 krásnej literatúry
pre dospelých, 181 odbornej literatúry pre deti a 2831 krásnej literatúry pre deti. Periodík bolo
požičaných 93 a prezenčných výpožičiek bolo 0, nakoľko sa pre pandémiu neotvárali študovne.
Čitatelia využívajú možnosť medziknižničnej výpožičnej služby. V roku 2021 bolo
z iných knižníc vyžiadaných 20 titulov a Mestská knižnica Skalica poskytla na výpožičku knižniciam
6 knižničných jednotiek.
V danom roku sme pokračovali v ohlasovaní rezervácií používateľovi cez e-mailovú adresu či
SMS, taktiež sme posielali oznamy o odložení objednaných tituloch a upozornenie o ukončení
výpožičnej doby, či prekročení výpožičnej doby dokumentov.
Dôležitú úlohu zohráva individuálna práca s používateľom a knihou, individuálne konzultácie
s čitateľom, pomoc pri výbere literatúry.
Výpožičnú službu sme mali obmedzenú, pre pandémiu. Nesmeli sa požičiavať periodiká,
Bol obmedzený počet kníh na výpožičku, nemohli sme sprístupňovať čitáreň ani internetovú
študovňu. Mali sme aj pre verejnosť zatvorené.
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Výpožičky spolu
v tom

11 787
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti

1 145
8 178
14 729
181
2 283

výpožičky periodík

0

prezenčné výpožičky

0

MVS iným knižniciam

6

MVS z iných knižníc

20 3541

Kultúrno-spoločenské podujatia a informačná výchova
Mestská knižnica plánovala organizovať počas celého r. 2021 kultúrno-spoločenské podujatia pre
verejnosť, deti MŠ, ŽS a Špeciálnu školu v Skalici, ale i pre školy okolitých obcí. Jej činnosť ale
obmedzila pandémia COVID- 19. Mnoho podujatí, ktoré sme pripravili pre záujemcov, sme museli
zrušiť, prípadne aspoň preložiť.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre
verejnosť
z toho informačná výchova

5
5
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Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej knižnice Skalica
Čerpanie výdavkov

Plnenie
Mzdy

45 353,03

Odvody

16 673,40

Poistné

0,-

Energie

11 234,15

Vodné, stočné

327,63

Poštové a telekomunikačné služby

464,39

Interiérové vybavenie

0,00

Všeobecný materiál

1 156,25

Knihy, periodiká

10 392,69

Reprezentačné

22,30

Nákup softvéru

0,-

Nájomné softvéru

3 089,98

Všeobecné služby

6 623,60

Poplatky a odvody

404,61

Stravovanie

2 375,32

Prídel do sociálneho fondu

535,81

Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru

5 170,-

Školenie
Na nemocenské dávky
Spolu

49,0
103 936,46

JEZUITSKÝ KOSTOL
Názov

Plnenie

Energie

2 875,92

Vodné a stočné

13,55

Poštové a telekomunikačné služby

0

Všeobecný materiál

0

Údržba

0

Všeobecné služby

1 548,85

Spolu

4 438,32

Celkom:

108 374,78
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Hospodárenie- príjmy

Príjmy
Príjmy spolu

108 374,78

Z toho- príjmy z rozpočtu mesta

97 797,87

- príjmy za služby v jezuitskom kostole

1 309,45

- príjmy za služby v knižnici

2 830,-

-z dobropisov

1 937,46

-grant

Výdavky celkom:
Príjmy celkom:

4 500,-

108 374,78
108 374,78

Jezuitský kostol sv. F. Xaverského
Bývalý jezuitský kostol bol počas r. 202 využívaný menej ako po minulé roky. Pandémie COVID -19
obmedzila najmä na koncerty a civilné sobáše.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č .... 2022
k návrhu
Správa o činnosti a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2020 a 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
berie na vedomie Správu o činnosti a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2020 a 2021.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

4.1 UZNESENIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Uznesenie komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo zo dňa 14.6.2022:
Ekonomická komisia odporúča predloženú správu zobrať na vedomie.
Uznesenie komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie č. ...
Uznesenie komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky č. ...
Uznesenie komisie pre vzdelávanie, mládež a šport č. ...
Uznesenie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie č. ...

4.2 UZNESENIE MESTSKEJ RADY:
Mestská rada mesta Skalica uznesením č. 87/2022
odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica zobrať na vedomie Správu o činnosti a
výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Skalica za rok 2020 a 2021.
Uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 19.
Číslo materiálu: 69/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
na udelenie Ceny mesta Skalica 2022

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
V zmysle §38 a §40 Štatútu mesta Skalica

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Jana Koutná
vedúca referátu kultúry oddelenia
marketingu a cestovného ruchu

Ing. Anna Mierna
primátorka

Skalica 2022

327

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Na základe Štatútu mesta Skalica
§ 38 Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a/ Čestné občianstvo mesta Skalica
b/ Cena mesta Skalica
c/ Cena primátora mesta Skalica
d/ Ocenenia
§ 40 Cena mesta Skalica
1/Osobám /alebo kolektívom/, ktoré sa v Skalici narodili alebo žili, pôsobili a zaslúžili sa jej rozvoj,
zveľaďovanie, šírenie dobrého mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli vynikajúce výsledky
v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských
vzťahov a ochrane ľudských práv, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu
a zdravotníctva, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Cenu mesta Skalica pri významných príležitostiach
v meste.
2/Súčasťou ceny je písomný dokument o udelení ceny a zápis do Pamätnej knihy mesta Skalica.
3/Návrh na udelenie ceny predkladá primátor alebo poslanec mestského zastupiteľstva v súlade
s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva Skalica v termíne do 30.4. daného roku. Predložený
návrh prerokuje mestské zastupiteľstvo na zasadnutí.
4/Cena mesta Skalica sa odovzdá schválenej osobe alebo kolektívu na slávnostnom odovzdávaní.
5/Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny
môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
Na základe nominácií doručených do 30.4.2022 predkladáme nasledujúci materiál.
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2. MATERIÁL
Na udelenie Ceny mesta Skalica 2022 boli nominovaní:
Pán Marek Gula za celoživotnú edukatívnu činnosť, rozvoj zručností a talentov detí a za
neoceniteľný prínos k rozvoju školstva v meste Skalica i v širokom regióne.
Po absolvovaní konzervatória v Bratislave nastúpil 1.10.1982 ako učiteľ dychových nástrojov na Ľudovej
škole umenia v Skalici. V roku 1989 po odchode do dôchodku dovtedajšieho dlhoročného riaditeľa Petra
Kremla sa stal jej riaditeľom. Túto funkciu zodpovedne vykonáva 33 rokov. Má zásluhy na úspešnom
fungovaní školy a nadviazaní na hudobné tradície mesta a jeho kultúrnom i športovom živote v súčasnosti.
Vo funkcií riaditeľa bol takmer polovicu obdobia novodobej histórie školy, ktorá v súčasnej forme vznikla
v roku 1950. Práve s jeho nástupom do funkcie riaditeľa školy i spoločenskými zmenami v roku 1989
nastal výrazný rozvoj školy spojený s vytvorením nových odborov, rozšírenie kádra pedagógov a tým aj
narastajúci počet žiakov. V roku 1989 sa zriadil tanečný odbor, v roku 1991 bola založená pobočka školy v
Kopčanoch, ktorá v roku 1994, prešla pod ZUŠ Holíč, v roku 1992 vznikla pobočka v Radošovciach, kde
sa vyučuje v hudobnom i výtvarnom odbore dodnes. V roku 1990 nastala aj zmena v názve školy na –
Základná umelecká škola. V roku 1996 bol zriadený literárno-dramatický odbor, čím sa stala škola plne
organizovanou. Práve jeho zásluhou sa neustále zlepšovali i materiálne podmienky na vyučovanie,
získavali sa a upravovali ďalšie priestory pre zvládnutie prudkého nárastu žiakov z 528 v roku 1990. Počty
žiakov v jednotlivých odboroch sa každoročne zvyšovali až do obdobia nástupu pandémie, keď v šk. roku
2021/2022 sa pohyboval okolo 1300 žiakov. V školskom roku 2000/2001 bolo 883 žiakov v roku
2010/2011 to bolo 1520 žiakov, v roku 2016/2017 1427 žiakov. ZUŠ každoročne pripravuje okolo 100
kultúrnych podujatí. Viacerí pedagógovia školy sú členmi významných umeleckých zoskupení, ktoré
účinkujú na Slovensku i v zahraničí a tiež ich možno vidieť v rozličných médiách. Viacerí žiaci pokračujú
v štúdiu na umeleckých školách a dosahujú výborné výsledky. Mnohí bývalí absolventi pôsobia ako
profesionálni umelci, či učitelia. Žiaci aj učitelia školy sa často zúčastňujú na akciách mesta, účinkujú pri
družobných podujatiach v zahraničí a veľkou mierou obohacujú kultúrny život v Skalici. Pod ZUŠ pôsobia
Detský folklórny súbor Skaličánek, Ľudová hudba Zlatnica, Folklórny súbor Skaličan seniori, Skupina
moderného tanca Taxis. Okrem budovy sídla školy v bývalom františkánskom kláštore, škola získala počas
jeho pôsobenia vo funkcií riaditeľa do užívania aj budovu Orlovne a vyriešený bol i dlhoročný problémom
priestorov výtvarného odboru, ktorý dlho pracoval v nevyhovujúcich provizórnych podmienkach. S
pomocou orgánov miestnej samosprávy škola získala novovytvorené priestory v budove Škarniclovskej
tlačiarne. Práve on má nemalé zásluhy na uvedení týchto priestorov do prevádzky a ich zariadení.
Pán Pavol Trubáčik – bývalý hráč volejbalu a súčasný tréner volejbalistov za dlhoročné vynikajúce
výsledky dosiahnuté na poli športu a za vzornú reprezentáciu mesta Skalica.
Pán Trubáčik sa narodil v roku 1957. Už ako študent / v rokoch 1972 - 1976/ hrával volejbal za Myjavu.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby sa vrátil do Skalice, kde začal hrávať volejbal súťažne.
Od roku 1995 začal trénovať dievčatá a začala sa jeho trénerská volejbalová kariéra. Dlhé roky bol jediným
trénerom volejbalového klubu, trénoval všetky vekové kategórie hráčok. V roku 2000 si jeho zverenkyne
vybojovali postup do extraligy v kategórii ženy. Extraligové pôsobenie skalických volejbalistiek trvalo tri
roky, počas ktorých získavali lepšie a lepšie umiestnenia. Trénerskej činnosti sa pán Trubáčik venoval
neúnavne popri svojom zamestnaní. Trénoval všetky kategórie mládeže a žiačok.
V roku 2010, keď prišiel ďalší tréner, sa volejbalový klub rozšíril o ďalších členov. Bol to významný krok,
ktorý znamenal nárast záujmu o volejbal v radoch detí a mládeže
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V súčasnosti je pán Trubáčik viceprezidentom volejbalového klubu VK Schaeffler Skalica, pracuje
v asociácii volejbalových trénerov a ako reprezentačný tréner výberu žiačok za Západné Slovensko.
V tomto roku oslávi významné životné jubileum.

Folklórny súbor Skaličan – seniori pri ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici za vynikajúce výsledky
dosiahnuté v oblasti kultúry, za vzornú reprezentáciu mesta Skalica, za neoceniteľný prínos
k uchovávaniu regionálnych zvykov a tradícií a za obohatenie kultúrno – spoločenského života
v našom meste pri príležitosti 20. výročia vzniku súboru.
Folklórny súbor Skaličan – seniori pri ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici pôsobí od roku 2002. Vznikol na
podnet Patrície Dinkovej – bývalej tanečnice FS Skaličan a členmi sú bývalí tanečníci tohto súboru.
Repertoár súboru tvoria choreografie zo Skalice a regiónu severného Záhoria a Pomoravia. V roku
2022 súbor dovŕši 20 rokov svojej existencie. Sprevádza ho ľudová hudba Zlatnica pod vedením
učiteľa ZUŠ Lubomíra Graffeho s primášom Dušanom Ondirkom a na heligónku hráva Miroslav
Buzrla. Počas predchádzajúceho obdobia súbor sprevádzali ľudové hudby Skaličan a Pláňava.
Choreografkou súboru je Mgr. Antónia Chaloupková.
Folklórny súbor Skaličan – seniori za roky svojho pôsobenia absolvoval množstvo vystúpení na
festivaloch doma i v zahraničí, pravidelne účinkuje na podujatiach v Skalici. Svojimi tancami sa
prihovára všetkým, ktorí majú radi folklór a tradičnú kultúru a jeho predstavenia stále prinášajú radosť
a potešenie.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na udelenie Ceny mesta Skalica

I. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica udeľuje Cenu mesta Skalica pánovi Markovi Gulovi,
dlhoročnému riaditeľovi ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici za celoživotnú edukatívnu činnosť, rozvoj
zručností a talentov detí a za neoceniteľný prínos k rozvoju školstva v meste Skalica i širokom
regióne.
II. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica udeľuje Cenu mesta Skalica pánovi Pavlovi Trubáčikovi,
bývalému hráčovi volejbalu a súčasnému trénerovi volejbalistov, za dlhoročné vynikajúce výsledky
dosiahnuté na poli športu a za vzornú reprezentáciu mesta Skalica.
III. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica udeľuje Cenu mesta Skalica folklórnemu súboru Skaličan
seniori pri ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, za
vzornú reprezentáciu mesta Skalica, za neoceniteľný prínos k uchovávaniu regionálnych zvykov
a tradícií a za obohatenie kultúrno-spoločenského života v našom meste pri príležitosti 20. výročia
vzniku súboru.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

I. Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica udeliť Cenu mesta
Skalica pánovi Markovi Gulovi, dlhoročnému riaditeľovi ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici za
celoživotnú edukatívnu činnosť, rozvoj zručností a talentov detí a za neoceniteľný prínos k rozvoju
školstva v meste Skalica i širokom regióne.
Uznesenie MsR č. 88/2022, uznesenie bolo prijaté.
II. Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica udeliť Cenu mesta
Skalica pánovi Pavlovi Trubáčikovi, bývalému hráčovi volejbalu a súčasnému trénerovi
volejbalistov, za dlhoročné vynikajúce výsledky dosiahnuté na poli športu a za vzornú
reprezentáciu mesta Skalica.
Uznesenie MsR č. 89/2022, uznesenie bolo prijaté.
III. Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica udeliť Cenu mesta
Skalica folklórnemu súboru Skaličan seniori pri ZUŠ Dr. Janka Blaha vSkalici za vynikajúce
výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, za vzornú reprezentáciu mesta Skalica, za neoceniteľný
prínos k uchovávaniu regionálnych zvykov a tradícií a za obohatenie kultúrno-spoločenského života
v našom meste pri príležitosti 20. výročia vzniku súboru.
Uznesenie MsR č. 89/2022, uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 20.
Číslo materiálu: 70/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
Na udelenie Ceny primátorky mesta Skalica

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
V zmysle §39 a § 41 Štatútu mesta Skalica

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Jana Koutná
vedúca referátu kultúry oddelenia
marketingu a cestovného ruchu

Ing. Anna Mierna
primátorka

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Na základe Štatútu mesta Skalica
§ 38 Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a/ Čestné občianstvo mesta Skalica
b/ Cena mesta Skalica
c/ Cena primátora mesta Skalica
d/ Ocenenia
§ 41 Cena primátora mesta Skalica
1/ Osobám alebo kolektívom za vynikajúce výsledky dosahované na poli rozvoja mesta v oblasti kultúry,
vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov, hospodárskej
oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva, môže mestské zastupiteľstvo udeliť
Cenu primátora mesta Skalica raz ročne pri príležitosti konania „Skalických dní“.
2/ Súčasťou ceny je písomný dokument o udelení ceny a zápis do Pamätnej knihy mesta Skalica.
3 /Návrh na udelenie ceny predkladá primátor mesta alebo poslanec mestského zastupiteľstva v súlade
s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva v Skalici alebo občania priamo primátorovi písomne
v termíne do 30.4. daného roku. Predložený návrh na udelenie ceny prerokuje mestské zastupiteľstvo na
svojom riadnom zasadnutí.
4/ Cena sa odovzdá schválenej osobe alebo kolektívu na slávnostnom odovzdávaní.
5/ Výnimočne sa môže sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto
prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

Na základe nominácií doručených do 30.4.2022 predkladáme nasledujúci materiál.
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2. MATERIÁL
Na udelenie Ceny primátorky mesta Skalica boli nominovaní:
Pán Ing. Jiří Hlavsa a Ing. Petr Vlach in memoriam – zakladatelia značky Protherm za
neoceniteľný prínos k rozvoju mesta Skalica, k zvýšeniu zamestnanosti v regióne vďaka výstavbe
výrobného závodu Protherm, za zviditeľňovanie Skalice v slovenskom i európskom meradle.
Ing. Jiří Hlavsa a Ing. Petr Vlach sú zakladateľmi značky Protherm, ktorá má v Skalici tradíciu už
takmer tri desaťročia. Práve ich zásluhou vznikol v Skalici závod Protherm – dnešný Protherm
Production, ktorý v súčasnosti patrí medzi top producentov vykurovacích zariadení v Európe.
V roku 1992 spoločne založili spoločnosť PRO-TRANSKOM neskôr premenovanú na Protherm,
ktorej sídlo bolo na ulici Pplk. Pľjušťa v Skalici. Na tomto mieste bol spustený predaj elektrických
a plynových kotlov. V roku 1999 odkúpili bývalý areál spoločnosti Bratislavských automobilových
závodov, ktorý sa stal po kompletnej rekonštrukcii novým sídlom spoločnosti Protherm. Na týchto
adresách sídlia dodnes veľmi úspešné firmy Vaillant Group Slovakia a Protherm Production s.r.o.
Obidvaja páni sa položením základného kameňa na výstavbu výrobného závodu významnou mierou
zaslúžili o rozvoj spoločnosti na výrobu kotlov, čím zviditeľnili mesto Skalica v slovenskom
a európskom meradle.

Pani Oľga Novomestská - najstaršia skalická organistka, pri príležitosti 70. výročia jej pôsobenia ako
kantorky v evanjelickom kostole a.v. v Skalici
Pani Novomestská sa narodila 29.augusta 1931 v Skalici, ako najmladšia zo 4 detí Daniela
Novomestského a Vilmy rod. Neckárovej. Po vychodení základnej školy absolvovala gymnázium v Skalici.
Po maturite sa zamestnala v závode Kartoprodukta, terajší Grafobal ako administratívna pracovníčka
/štatistik – plánovač/, kde pracovala až do odchodu na dôchodok v r. 1982. Jej mimopracovné aktivity, tak
v škole, ako i v zamestnaní boli spojené s kultúrnou činnosťou. V škole recitovala a spievala, v Grafobale
hrala divadlo a založila spevácko-tanečný súbor. V tom čase, z iniciatívy strýka MUDr. Miroslava Krupku
bola i jedna zo zakladajúcich členov súboru Skaličan, ako sólistka /spev/.
V päťdesiatych rokoch, keď bolo zakázané učiteľom hrať v kostoloch, začala sa venovať organovej hudbe.
Po sobotách, vtedy ešte pracovných, pol roka navštevovala kantorský kurz v Senici. Absolvovala ho v r.
1952 a od r. 1953 bola menovaná ako druhý kantor v Evanjelickom kostole a.v. v Skalici. Od roku 1956,
po odsťahovaní dovtedajších kantorov, sa stala jedinou kantorkou skalického Evanjelického a.v.
cirkevného zboru, až do r.2013. Po 2-ročnom období pandemických obmedzení a znovuobnovení Služieb
Božích sa vrátila znovu k organovej hudbe.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na udelenie Ceny primátorky mesta Skalica

I. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica udeľuje Cenu primátorky mesta Skalica pánovi Jiřímu
Hlavsovi a pánovi Petrovi Vlachovi in memoriam, zakladateľom značky Protherm za
neoceniteľný prínos k rozvoju mesta Skalica, k zvýšeniu zamestnanosti v regióne vďaka výstavbe
výrobného závodu Protherm a za zviditeľňovanie Skalice v slovenskom i európskom meradle.
II. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica udeľuje Cenu primátorky mesta Skalica pani Oľge
Novomestskej, najstaršej skalickej organistke pri príležitosti 70. výročia jej pôsobenia ako kantorky
v evanjelickom kostole a.v. v Skalici
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:

UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

I. Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica udeliť Cenu primátorky
mesta Skalica pánovi Jiřímu Hlavsovi a pánovi Petrovi Vlachovi in memoriam, zakladateľom
značky Protherm za neoceniteľný prínos k rozvoju mesta Skalica, k zvýšeniu zamestnanosti v
regióne vďaka výstavbe výrobného závodu Protherm a za zviditeľňovanie Skalice v slovenskom i
európskom meradle.
Uznesenie MsR č. 91/2022, uznesenie bolo prijaté.
II. Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica Cenu primátorky mesta
Skalica pani Oľge Novomestskej, najstaršej skalickej organistke, pri príležitosti 70. výročia jej
pôsobenia ako kantorky v evanjelickom kostole a.v. v Skalici.
Uznesenie MsR č. 92/2022, uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 21.
Číslo materiálu: 71/2022
Zasadnutie dňa: 30.06.2022

Návrh
Na udelenie Ocenenia
___________________________________________________________________________

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ
4. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
V zmysle §39 a §42 Štatútu mesta Skalica

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Jana Koutná
vedúca referátu kultúry oddelenia
marketingu a cestovného ruchu

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta Skalica

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Na základe Štatútu mesta Skalica
§ 38 Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a/ Čestné občianstvo mesta Skalica
b/ Cena mesta Skalica
c/ Cena primátora mesta Skalica
d/ Ocenenia
§ 42 Ocenenie
Mestské zastupiteľstvo v Skalici spravidla na návrh primátora môže udeliť z mestských prostriedkov vecné
dary obyvateľom mesta za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji mesta.
Na základe nominácií doručených do 30.4.2022 predkladáme nasledujúci materiál.
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2. MATERIÁL
Na Ocenenie boli navrhnutí:
Skalickí kňazi -Mons. Róbert Urland -farár v Skalici, Mgr. Peter Krajčík – rektor kňazského seminára
Janka Havlíka v Skalici, Mgr. Marek Budaj – farský vikár v Skalici, Mgr. Filip Majdán – farský vikár
v Skalici, ThDr. Peter Švehla – zborový farár cirkevného zboru ECAV Skalica za neoceniteľnú obetavú
službu vo farnostiach, charitatívnych organizáciách a školách, kde svojimi činmi a pôsobením pomáhali
zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov, dôstojné podmienky pre život v nepokojných časoch
pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine.
Práve pandémia nám všetkým ešte väčšmi ukázala, aké mimoriadne dôležité je upriamiť našu pozornosť na
duševné a duchovné zdravie človeka. Aká mimoriadne citlivá a zraniteľná je ľudská duša. Ako veľmi
dokáže ľudí paralyzovať strach. S týmto sa stretávali kňazi v Skalici, ktorí sa často s ľuďmi rozprávali, boli
im nablízku a snažili sa ich v tejto neľahkej situácii povzbudzovať. Kostoly boli zatvorené, ale sv. omše sa
neprestali slúžiť. Streamovali sa prostredníctvom SMT, kde sa im skalickí kňazi denno-denne prihovárali.
Keď pandémia utíchla prišla iná, možno ešte horšia rana. Každá vojna je zbytočná a zlá, preto, lebo v nej
vyhasínajú nevinné ľudské životy. Aj do Skalice prichádzali stovky Ukrajincov, ktorí hľadali azyl, nový –
dočasný domov – prijatie a najmä pokojné a dôstojné podmienky pre vlastný život ako aj životy svojich
detí. Aj do tejto situácie vstupuje cirkev práve cez kňazov, ktorí sa nie z malej časti o toto všetko pričinili.
Skalickí kňazi v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou niektorých ubytovali vo vlastných
priestoroch alebo im našli iné vhodné ubytovanie, začlenili ich do spoločnosti a s láskou ich prijali aj
v kostoloch. S láskou ich vypočuli, vysluhovali im sviatosti. Vďaka svojej svedomitosti, obetavosti
a ľudskosti už pomohli mnohým ľuďom.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na udelenie Ocenenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica udeľuje Ocenenie Skalickým kňazom -Mons. Róbertovi
Urlandovi -farárovi v Skalici, Mgr. Petrovi Krajčíkovi – rektorovi kňazského seminára Janka Havlíka
v Skalici, Mgr. Markovi Budajovi – farskému vikárovi v Skalici, Mgr. Filipovi Majdánovi – farskému
vikárovi v Skalici, ThDr. Petrovi Švehlovi – zborovému farárovi cirkevného zboru ECAV Skalica za
neoceniteľnú obetavú službu vo farnostiach, charitatívnych organizáciách a školách, kde svojimi činmi
a pôsobením pomáhali zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov, dôstojné podmienky pre život
v nepokojných časoch pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine.
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4. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:
UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada v Skalici odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica udeliť Ocenenie
Skalickým kňazom -Mons. Róbertovi Urlandovi -farárovi v Skalici, Mgr. Petrovi Krajčíkovi – rektorovi
kňazského seminára Janka Havlíka v Skalici, Mgr. Markovi Budajovi – farskému vikárovi v Skalici,
Mgr. Filipovi Majdánovi – farskému vikárovi v Skalici, ThDr. Petrovi Švehlovi – zborovému farárovi
cirkevného zboru ECAV Skalica za neoceniteľnú obetavú službu vo farnostiach, charitatívnych
organizáciách a školách, kde svojimi činmi a pôsobením pomáhali zabezpečiť komplexnú starostlivosť
o obyvateľov, dôstojné podmienky pre život v nepokojných časoch pandémie a vojnového konfliktu na
Ukrajine.
Uznesenie MsR č. 94/2022, uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 22.
Číslo materiálu: 72/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh
na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Skalica na volebné obdobie 2022 2026

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Návrh na rozhodnutie MsZ
3. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Spáčil
vedúci oddelenia všeobecnej správy

Ing. Dušan Vavrinec
prednosta

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu. Navrhujeme určiť rozsah výkonu funkcie primátora mesta Skalica na
volebné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok.

2. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Skalica na volebné
obdobie 2022 – 2026
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie primátora mesta Skalica na volebné
obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok.

3. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:
UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica určiť v súlade s § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon
funkcie primátora mesta Skalica na volebné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok.
Uznesenie MsR č. 95/2022, uznesenie bolo prijaté.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 23.
Číslo materiálu: 73/2022
Zasadnutie dňa: 30.6.2022

Návrh
na doplnenie ulice Pri pálenici do volebného obvodu č. 2

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Návrh na rozhodnutie MsZ
3. Stanoviská orgánov MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Spáčil
vedúci oddelenia všeobecnej správy

Ing. Anna Mierna
Primátorka

Skalica 2022

345

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:


Zákon 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

§ 166 Volebné obvody
(3) Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo
v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, volebné obvody sa určia
do 20. júla 2022.
Je pravdepodobné, že do konania volieb budú mať trvalý pobyt občania na ulici Pri pálenici, ktorá
chýba v uznesení 122/2020. Preto navrhujeme prijať uznesenie o určení ulice Pri pálenici do
volebného obvodu č.2.
Aktuálny stav:
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica určilo volebné obvody a počet poslancov podľa § 166 ods. 3 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uznesením 122/2020.
Volebný obvod č. 1 tvoria ulice:
Antona Srholca, Bernolákova, Čulenova, D. Jurkoviča, Dr. Clementisa, Hodonínska, Hviezdoslavova,
Janšákova, Karvašova, Lúčky, L. Svobodu, Mallého, Mazúrova, Pod Hájkom, Psíky, Pod Hájkom 36
(Zariadenie pre seniorov Skalica), Pod Hájkom 36A (JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov),
Samoty, Starohorská, Šrobárova, Skalica súpisné číslo, Športová, mesto Skalica (občania s trvalým
pobytom na adrese: mesto Skalica), Školská, Štúrova, Vajanského.
Počet poslancov: 9.
Volebný obvod č. 2 tvoria ulice:
Agátová, Bajanova, Blahova, Boorova, Bulharská, Dr. Valacha, Doležalova, Dr. F. Buchtu, Dr. J.
Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, Dr. Ľ. Okánika, Družstevná, Duklianska, Gorkého, Horská, Horská
cesta, Hollého, Hurbanova, Jabloňová, Jatočná, Jednoradová, Kollárova, Komenského, Kráľovská, Krížna,
Koreszkova, Lichardova, F. K. Veselého, Karmelitská, K Baťáku, K vodárni, Madvova, Malé trávniky,
Malinová, Meňhartka, Mierová, Mýtna, Nádražná, Námestie slobody, Nešporova, Nad Predmestím, Na
skale, Obrancov mieru, P. Bunčáka, Partizánska, Petrovská, Predmestie, Pelíškova, Pivovarská, Pod
Kalváriou, Podhradie, Potočná, Pplk. Pľjušťa, Pod záhradkami, Prachová, Pribinova, Priečna, Pri potoku,
Rastislavova, Rohatecká, Ružová, Sasinkova, Salajka, Strážnická, Suchý riadok, Svätoplukova, SNP,
Slnečná, Stračinská, Sudoměřická, Šebestova, Široká, Škarniclovská, Štefánikova, Tehelňa, Veľké
trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Záhradná, Zlatnícka, Zlatnícka dolina, Vally, Vinohradnícka,
Vrchovského, Zápotočná, Železničná.
Počet poslancov: 10.
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2. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu na doplnenie ulice Pri pálenici do volebného obvodu č. 2

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica určuje na volebné obdobie 2022 – 2026 ulicu Pri pálenici do
volebného obvodu č. 2.

3. STANOVISKÁ ORGÁNOV MsZ:
UZNESENIE MESTSKEJ RADY:

Mestská rada mesta Skalica odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica určiť na
volebné obdobie 2022 – 2026 ulicu Pri pálenici do volebného obvodu č. 2.
Uznesenie MsR č. 96/2022, uznesenie bolo prijaté.
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