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Návrh 

na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie  
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce  

na základe  uznesenia MsZ č. 756/2014 
 

 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovali: 
Meno:    JUDr. Mária Vozárová 
Funkcia: právnik úradu 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
MR - nerokovala 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
 

Uznesenie č. /2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
Návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ 
č. 756/2014 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na financovanie záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na základe uznesenia MsZ č. 756/2014 

 
 
s c h v a ľ u j e 

a) zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce s účelovým určením na financovanie úhrady záväzkov po 
lehote splatnosti  

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.06.2014 
 

 
 
 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
   primátor mesta 

 
 
 
 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 

 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 756/2014 zo dňa 24.4.2014 uložilo riaditeľom 
mestských podnikov predložiť návrh na zníženie príspevkov mestských podnikov z rozpočtu 
zriaďovateľa na rok 2014, ktoré sa použijú na zvýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof.  
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce. 
 
 
 Na základe uvedeného je predkladaný mestskému zastupiteľstvu v spolupráci s mestskými 
podnikmi Službyt Zlaté Moravce a Technické služby mesta Zlaté Moravce návrh na zníženie 
príspevkov uvedených mestských podnikov nasledovne: 
 

 Znížiť rozpočet m. p. Službyt Zlaté Moravce v kapitole Bývanie a občianska vybavenosť, 
záväzný ukazovateľ „Údržba nepredaných bytov“ o 5.000,- Eur, záväzný ukazovateľ 
„Údržba budov mesta“ o 5.000,- Eur – t.j. spolu 10.000,- Eur a zároveň znížiť príspevok 
z rozpočtu zriaďovateľa pre m.p. Službyt Zlaté Moravce o 10.000,- Eur. 

 Znížiť rozpočet Technických služieb mesta Zlaté Moravce v kapitole Nakladanie s odpadmi, 
záväzný ukazovateľ „Prevádzka spoločnej správy a dielní podniku“ o 10.000,- Eur 
a zároveň znížiť príspevok z rozpočtu zriaďovateľa pre Technické služby mesta Zlaté 
Moravce o 10.000,- Eur.  

 Zvýšiť rozpočet Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce  
v kapitole Všeobecná nemocničná starostlivosť, záväzný ukazovateľ „úhrada záväzkov po 
lehote splatnosti” o 20.000,- Eur a zároveň zvýšiť príspevok z rozpočtu zriaďovateľa pre 
Mestskú nemocnicu prof.  MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce o 20.000,- Eur. 

 
 

 
  

 


