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N á v r h  
na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014  

 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Branislav Varga   
Funkcia: poverený riaditeľ podniku 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Mgr. Barbora Segíňová 
Funkcia: ekonóm podniku 
 
 
 
 
 
 
Finančná komisia 
dňa 3.9.2014 –  odporučené 
MR 09.09.2014- odporučené 
 



Uznesenie č. /2014  
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.09.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa 
18.09.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014  
s ch v a ľ u j e  

a) zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014, ktorá je 
prílohou k uzneseniu  

b) zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta 
Zlaté Moravce na rok 2014 nasledovne: 

 zber, odvoz a skládkovanie KO zníženie vo výške 13.535 Eur, po zmene bude 
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 251.465 Eur. 

 prevádzka verejného osvetlenia zvýšenie vo výške 15.115 Eur, po zmene bude 
na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 156.615 Eur. 

 prevádzka spoločnej správy a dielní zvýšenie vo výške 22.320 Eur, po zmene 
bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výške 145.320 Eur. 

 údržba a čistenie mesta počas celého roka zníženie vo výške 24.450 Eur, po 
zmene bude na rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 
41.050Eur. 

 prevádzka Zimného štadióna zvýšenie vo výške 550 Eur, po zmene bude na 
rok 2014 pre tento záväzný ukazovateľ celková výška 20.550 Eur. 

 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 
 
 

Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 
 


