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na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014     
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovali: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia 
Meno:    Mária Očovayová 
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Dňa 02.06.2014 - odporučené 
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Uznesenie č. /2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 
9/2014    
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 zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014 
s ch v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), 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 25.6.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ods. 4.5 bod 4.5.7 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce  

 
p r e d k l a d á m    Mestskému  zastupiteľstvu 

rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie 
príjmov ako aj povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 
 
Program 4 Služby občanom 
Podprogram 4.4 Všeobecná nemocničná starostlivosť 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce listom 
požiadala o kapitálový transfer na kapitálový nákup vzduchotechniky operačných sál 
v priestoroch chirurgického pavilónu vo výške 2.620 €, nakoľko sú nájomcami mesta 
uvedených priestorov v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.2005.  

Z uvedeného navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním 
kapitálových príjmov zvýšením položky 233 Príjmy z predaja pozemkov vo výške 2.620€ 
a zároveň povoleným prekročením a viazaním kapitálových výdavkov zvýšením položky   
723 Transfer príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v uvedenej výške so 
záväzným ukazovateľom na kapitálový nákup vzduchotechniky operačných sál.  

 
Program 7 Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá 
Podprogram 7.2 Výstavba a rekonštrukcia MK a dopravného značenia 

Rekonštrukcia chodníka pred Reedukačným domom na Prílepskej ul. od 
Podjavorinskej ul. smerom k cintorínu a bezbariérové priechody pre chodcov boli opakovane  
predmetom rokovania Komisie dopravy a miestnych komunikácií pri MZ v Zlatých 
Moravciach, ktorá na svojom zasadnutí dňa 6.6.2012 odporučila túto investičnú akciu 
realizovať ak sa nájdu finančné prostriedky z predaja majetku mesta. Túto investičnú akciu 
odporučila aj Finančná komisia pri MZ v Zlatých Moravciach.  

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením 
položky 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 8.525 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním kapitálových výdavkov zvýšením položky 717 Rekonštrukcia 
a modernizácia vo výške 8.525 €. 

  
Program 10 Sociálne služby 
Podprogram 10.1 Staroba 

Mesto Zlaté Moravce v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku na projekt „Ďalšie vzdelávanie – cesta zlepšenia kvality života 
seniorov“ nevyčerpalo do 6 mesiacov 50% zálohovej platby, ktorá bola vo výške 36.000 € 
poskytnutá Agentúrou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy EÚ. Podľa stanoviska projektového manažéra a metodického pokynu zo Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov prijímateľ vráti finančné prostriedky za zdroj EÚ 
vo výške 10.289,47€ a za zdroj ŠR vo výške 1.210,53€ na príjmový účet poskytovateľovi 
príspevku. O vrátení finančných prostriedkov prijímateľ dotácie oznámi poskytovateľovi 
zmenou rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.  
 



Na základe uvedených skutočností navrhujeme zmenu rozpočtu presunom 
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky v prvku 10.1.1 Denné centrum a dôstojný život seniorov znížením 
bežných výdavkov položky 633 Materiál v celkovej výške 11.500€ a zároveň zvýšením 
bežných výdavkov položky 637 Služby (poplatky a odvody-vrátenie nezrovnalostí od 
prijímateľa pri čerpaní prostriedkov EÚ) v celkovej výške 11.500€. 

 
Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu č. 9/2014. 
 
 Rozpočet 

na rok 2014 
8. zmena rozpočtu  

na rok 2014
Návrh na 9. zmenu 

rozpočtu na rok 2014 
9. zmena rozpočtu  

na rok 2014
Bežné príjmy  6 244 091 € 6 431 000 € 0 € 6 431 000 € 

Kapitálové príjmy 52 300 € 104 465 € +11 145 € 115 610 € 

Finančné operácie príjmové  120 192 € 120 192 € 0 € 120 192 € 

Príjmy spolu 6 416 583 € 6 655 657 € +11 145 € 6 666 802 € 

 Rozpočet 
na rok 2014 

8. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Návrh na 9. zmenu 
rozpočtu na rok 2014 

9. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné výdavky  6 120 519 € 6 301 439 € 0 € 6 301 439 € 

Kapitálové výdavky 108 809 € 179 963 € +11 145 € 191 108 € 

Finančné operácie výdavkové   174 255 € 174 255 € 0 € 174 255 € 

Výdavky spolu 6 403 583 € 6 655 657 € +11 145 € 6 666 802 € 

 
 
Zlaté Moravce, 29.05.2014 
 
 
 
 
Spracovala: 
Mária Očovayová       
referent oddelenia rozpočtu a financií 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Iveta Szobiová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
                                                                                                                        Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                primátor mesta 
 
 
 


