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Dôvodová správa
Technické služby Stará Turá m.p.o. v súlade s ustanovením §14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtových opatrení schváleného programového
rozpočtu TSST na rok 2018.
Technické služby vykonávajú okrem verejnoprospešných prác čoraz viac prác aj investičných,
ktoré svojim spôsobom nepriamo šetria finančné prostriedky pre mesto. Ak chceme i naďalej
vykonávať tieto činnosti so stabilnými zamestnancami, chceme požiadať Mestské
zastupiteľstvo o možnosť navýšenia miezd pre pracovníkov v robotníckych profesiách,
nakoľko im neboli upravované mzdy už viac rokov. Výška miezd na Technických službách
je na náš región tak nízka, že zamestnanci odchádzajú do firiem, ktoré sú schopné vyplatiť
vyššiu reálnu mzdu. Chceli by sme preto zastaviť túto lavínu, ktorá veľmi narúša stabilné
fungovanie našej organizácie aspoň čiastočnou úpravou, ktorá by spolu s odvodmi znamenala
sumárne navýšenie o 35 000 €.
Toto navýšenie by sa premietlo do jednotlivých programov nasledovne prostredníctvom
bežnej dotácie:
Program 3.5. Údržba strojov
6 860 €
Program 5.4. Verejné osvetlenie
1 890 €
Program 6.1 Zber, vývoz a zneškod.odpadu 10 640 €
Program 7.1. Cesty
9 520 €
Program 12.1. Verejné priestranstvá
6 090 €
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Návrh na uznesenie:
Uznesenie číslo ................/2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.8.2018 Návrh
rozpočtových opatrení na zmenu PR m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2018.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá:
a) Schvaľuje zvýšenie výdavkov:
Program 3.5. Údržba strojov
6 860 €
Program 5.4. Verejné osvetlenie
1 890 €
Program 6.1 Zber, vývoz a zneškod.odpadu 10 640 €
Program 7.1. Cesty
9 520 €
Program 12.1. Verejné priestranstvá
6 090 €

b) ukladá
Organizácii Technické služby zapracovať rozpočtové opatrenie do svojho rozpočtu na rok
2018
T: do 30.8.2018
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Príloha:

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta zo zasadnutia konaného dňa 9.8.2018

Prítomní členovia komisie:
Neprítomní členovia komisie:
Prizvaní:
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta na zasadnutí konanom dňa 9.8.2018
prerokovala Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m. p. o. Technické služby
Stará Turá pre rok 2018.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
I. S c h v á l i ť
Predkladaný materiál - Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m. p. o.
Technické služby Stará Turá pre rok 2018
Hlasovanie členov komisie:

Za .........................................
Proti .....................................
Zdržal sa hlasovania ...........

V Starej Turej ...............................

.............................................
Predseda komisie
Za správnosť: (tajomník).....................................
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