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N á v r h   

na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013   
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovali: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
Meno:    Mária Očovayová 
Funkcia: referent oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
Dňa 14.10.2013 - odporučené 
MsR dňa 29.10.2013 – nerokovala 
 



Dôvodová sprava 
 

Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 a 2  zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4 bod 4.5. VZN č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce, a to: 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 20/2013 

 

Zmena  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2013 
 
I. Úprava v príjmovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
  233  Príjem z predaja pozemkov       +  15.000,00 €  

Úprava vo výdavkovej časti finančných operácií  kód zdroja 43: 
PR 11.1    FK 01.7.0.   821 Splácanie bankových úverov dlhodobých   +   15.000,00 € 
 
 Zdôvodnenie: 
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. možno na úhradu splátok návratných zdrojov financovania použiť prebytok 
kapitálového rozpočtu. Časť splátok istín je rozpočtovaný na rok 2013 z prebytku bežného rozpočtu. 
Požiadavka na úhradu financovania výdavkov na mestskú autobusovú dopravu nepostačuje z bežných 
príjmov mesta, preto navrhujeme splátky istín z bankových úverov financovať z kapitálového príjmu, aby 
sme uvoľnili bežné príjmy na úhradu výdavkov na mestskú dopravu, ktoré zatiaľ v tomto roku neboli 
poukázané dopravcovi.  Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky 
a zároveň zvýšením výdavkovej položky o sumu 15.000 Eur.     
 
 

II. Úprava vo výdavkovej časti  bežného a kapitálového rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 9.1  FK 09.1.1.1.   633 MŠ Kalinčiakova (materiál)     -   1.107,00 € 
PR 9.1  FK 09.1.1.1.   713 MŠ Kalinčiakova (solárne panely - spolufinancovanie)  +     342,00 € 
PR 9.1  FK 09.1.1.1.   713 MŠ Kalinčiakova (solárne panely)    +     765,00 € 
             (financovanie z vlastných prostriedkov do vyúčtovania projektu) 
Zdôvodnenie: 
Mesto Zlaté Moravce získalo od Nadácie Ekopolis Banská Bystrica prostredníctvom ich Nadačného fondu  
Živá energia kapitálový grant na projekt „Solárna energia v škôlke“ vo výške 5.765 €. Poskytnutý 
kapitálový grant je účelovo viazaný na realizáciu projektu na základe žiadosti prijímateľa o podporu 
projektu, ktorá je definitívna a záväzná. Podľa žiadosti bol projekt podaný na kúpu dvoch kusov solárnych 
panelov pre MŠ na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach. Spolufinancovanie projektu je do výšky 10% 
z celkovej sumy. Na účet mesta bolo pripísaných 5.000 € dňa 10.9.2013. Záverečnú platbu 765 € poukážu 
po obdržaní záverečnej správy a finančného vyúčtovania z našej strany. Z uvedeného dôvodu navrhujeme 
zmenu rozpočtu presunom medzi položkami vo výdavkovej časti rozpočtu pričom sa nemenia celkové 
výdavky schváleného rozpočtu.  
 
 

III. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 3.2  FK 01.1.1.6.   635  Výdavky obce – údržba budov vo vlastníctve mesta -   5.525,00 € 
  PR 9.1  FK 09.1.1.1.   635  MŠ Slnečná – oprava strešnej krytiny   +  5.525,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre upozornil na poškodenú strechu v MŠ Slnečná a na 
zatekanie do vnútorných priestorov kuchyne. Úrad požadoval odstrániť uvedený nedostatok.  Na finančnej 
komisii dňa 2.9.2013 bolo predložené posúdenie skutkového stavu oddelením výstavby. V rozpočte mesta 
na rok 2013 v kapitole výdavky obce boli plánované opravy a údržby budov vo vlastníctve mesta a touto 
zmenou rozpočtu navrhujeme presun medzi programami a funkčnou klasifikáciou v rámci schváleného 
rozpočtu v jej výdavkovej časti, nakoľko sa jedná o odstránenie havarijného stavu a údržbu budovy 
materskej školy.  
 
 



 Rozpočet 
na rok 2013  

19.zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 20. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

20. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné príjmy  6 393 389 € 6 643 888 €  € 6 643 888 € 

Kapitálové príjmy 0 € 62 535 €  +15 000 € 77 535 € 

Finančné operácie príjmové  115 011 € 361 531 € 0 € 361 531 € 

Príjmy spolu 6 508 400 € 7 067 954 € +15 000 € 7 082 954 € 

 Rozpočet 
na rok 2013  

19.zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 20. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

20. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné výdavky  6 216 589 € 6 494 491 € -1 107 € 6 493 384 € 

Kapitálové výdavky 40 000 € 363 317 €  +1 107 € 364 424 € 

Finančné operácie výdavkové   201 066 € 208 146 €  +15 000 € 223 146 € 

Výdavky spolu 6 457 655 € 7 065 954 € +15 000 € 7 080 954 € 

 
Zlaté Moravce, 14.10.2013 
                                   
Spracovala: 
Mária Očovayová       
referent oddelenia rozpočtu a financií       
   
Odsúhlasila:          
Ing. Iveta Szobiová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 

 
 
 

Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 07.11.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 28. zasadnutí MZ konaného dňa 
07.11.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013 
s ch v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 20/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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 07.11.2013 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                primátor mesta 

 
 


