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Návrh  
na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 

 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno: Ing. Iveta Szobiová    
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia dňa 02.06.2014 - odporučené   
MR - nerokovala 



 
Uznesenie č. /2014  

z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 25.06.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR    
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 použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR  
s ch v a ľ u j e   

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 32.033,50 € 
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 25.6.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Predkladáme návrh na použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta, ktoré 

v súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce ods. 4.6 bod 4.6.7   
sa tvoria z príjmov získaných do rozpočtu podľa zák. č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadu v uplynulom období a môžu sa použiť na financovanie investičných akcií, 
prípadne na účely odpadového hospodárstva po prerokovaní a schválení MsZ. 
 
       Prostriedky Účelového fondu mesta navrhujeme použiť na dofinancovanie získanej 
dotácie od MDVaRR SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. Dotácia bude 
mestu poskytnutá na základe Rozhodnutia ministra č. 69/2014 v júni 2014 vo výške 
37.492,50€.  
Vypracovanie Konceptu a Návrhu územného plánu Zlatých Moraviec je rozdelené do troch 
etáp a celková výška predstavuje sumu 69.526 €, spolufinancovanie z účelového fondu mesta 
by bolo vo výške 32.033,50 €.  
 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme použiť prostriedky Účelového fondu mesta na 
spolufinancovanie získanej dotácie s účelovým určením na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Zlaté Moravce.  
 
 
Stav Účelového fondu mesta k 1.1.2013 je 0,00 €. 
Prídel do fondu z výsledku hospodárenia je vo výške 106.099,04 €. 
Návrh na použitie fondu je vo výške 32.033,50 €. 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2014 bude vo výške 74.065,54 €. 

 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme predmetné rozpočtové opatrenie: 
 
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 
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov ako aj povolené 
prekročenie a viazanie výdavkov v Programe: 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 
Podprogram 1.2 Územné plánovanie a urbanizmus 

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením 
položky 454 Prevod prostriedkov z ostatných fondov vo výške 32.034 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 711 Nákup pozemkov a nehmotných 
aktív vo výške 32.034 € na dofinancovanie nákladov na vypracovanie zmien a doplnkov 
k ÚPN mesta Zlaté Moravce. 
 
Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu. 
 
 
 
 


