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N á v r h   

na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013   
 
 
 
 
 
 
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 28.10.2013 – predložene neprerokované 
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. 21/2013 

Zmena  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2013 
 
I. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 

  PR 1.1  FK 01.1.1.6   637  Služby – odmeny poslancom, členom komisií pri MZ +10.680,00 € 
  PR 1.6  FK 04.1.2.     611  Chránená dielňa – mzdy     -   3.450,00 € 
  PR 1.6  FK 04.1.2.     637  Zálohy na projekty EÚ (komunitná soc.práca)  -   5.230,00 € 
  PR 1.6  FK 04.1.2.     637  Zálohy na projekty EÚ (zamestnanie mladých)  -   2.000,00 € 
Zdôvodnenie: 
Nakoľko schválený rozpočet na odmeny pre poslancov a členov komisií pri MZ na rok 2013 nepostačuje na 
krytie výdavkov v zmysle schváleného Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ a zásadám 
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, členov a tajomníkov výborov 
mestských častí v Zlatých Moravciach, ktorý bol schválený Uznesením č. 545/2013 zo dňa 25.4.2013, 
predkladáme návrh na zmenu rozpočtu presunom medzi funkčnou klasifikáciou a položkami v rámci 
programu pričom sa nemenia celkové výdavky schváleného rozpočtu. 
 

II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 11.1  FK 01.1.1.6  637  Výdavky obce – služby (náhrada mzdy – súdne rozh.) -   7.000,00 € 
  PR 1.3  FK 01.1.1.6  637  Výdavky obce – poplatky (súdne, exekučné, zmluvné)  +  7.000,00 € 
Zdôvodnenie: 
Od roku 2013 mestá nie sú oslobodené od platenia správnych poplatkov, zmluvne bol dohodnutý poplatok 
z tržieb pre Slovenskú poštu, ktorá nám eviduje platby za nájomné v mestských bytoch prostredníctvom 
platieb cez SIPO a zvýšilo sa exekučné vymáhanie nedoplatkov. Tieto skutočnosti v plánovanom rozpočte 
neboli podložené skutočnými nákladmi, z tohto dôvodu predkladáme návrh na zmenu rozpočtu presunom 
medzi programami v rámci schváleného rozpočtu v jej výdavkovej časti pričom sa nemenia celkové 
výdavky schváleného rozpočtu.  
 

III. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 1.6  FK 04.1.2.    620  Chránená dielňa – odvody    -   2.500,00 € 
  PR 3.2  FK 01.1.1.6  637  Výdavky obce – poistné (majetok mesta)   +  2.500,00 € 
Zdôvodnenie: 
V súlade so zákonom o majetku obcí je mesto povinné, okrem iného, chrániť majetok pred poškodením, 
zničením, stratou alebo zneužitím, používať právne prostriedky na ochranu majetku. Počas roka boli 
dopoisťované budovy vo vlastníctve mesta, ktoré boli prevzaté od príspevkových organizácií mesta. Na 
základe uvedeného predkladáme zmenu rozpočtu presunom medzi programami a funkčnou ako aj 
ekonomickou klasifikáciou  v rámci schváleného rozpočtu v jej výdavkovej časti pričom sa nemenia 
celkové výdavky schváleného rozpočtu.  
 

IV. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
  PR 9.2  FK 09.1.2     633  Školstvo – materiál      -      330,00 € 
  PR 9.1  FK 09.1.1.1  642  Transfer súkromnej materskej škole   +     114,00 € 
  PR 9.6  FK 09.5.0     642  Transfer cirkvi pre ŠKD pri ZŠ sv. Don Bosca  +     102,00 € 
  PR 9.8  FK 09.1.1.1  642  Transfer cirkvi pre ŠJ pri ZŠ sv. Don Bosca  +     114,00 € 
Zdôvodnenie: 
Nadobudnutím účinnosti VZN č. 11/2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl 
a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Zlaté Moravce (schválené na 26.zasadnutí MZ dňa 
19.9.2013) sa určila dotácia na žiaka cirkevného školského zariadenia a súkromnej materskej školy vo 
výške 90% z dotácie na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Nakoľko rozpočtované transfery pre 
školské zariadenia boli v súlade s VZN č. 8/2012, podľa ktorého bola dotácia vo výške 88% na žiaka, 
navrhujeme zmenu rozpočtu presunom medzi podprogramami a funkčnou ako aj ekonomickou 
klasifikáciou  v rámci schváleného rozpočtu v jej výdavkovej časti pričom sa nemenia celkové výdavky 
schváleného rozpočtu.  



 
V. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 

  PR 7.1  FK 04.5.1.   635  Cestná doprava – údržba ciest, chodníkov   -   9.230,00 € 
  PR 6.3  FK 05.2.0.   635  Nakladanie s odpad.vodami – údržba kanalizácií  -   1.000,00 € 
  PR 6.4  FK 05.4.0.   637  Ochrana prírody – všeobecné služby   -   1.000,00 € 
  PR 10.5  FK 10.7.0.1. 642  Dávky v hmotnej núdzi – sociálna kuratela   -   1.550,00 € 
  PR 7.2  FK 04.5.1.    637  Cestná doprava – všeobecné služby   +12.780,00 € 
Zdôvodnenie: 
Tabelárny a grafický pasport dopravného značenia miestnych komunikácií a komunikácií v katastri Zlaté 
Moravce musí byť vyhotovený v zmysle zákona o cestnej premávke. V roku 2013 boli rozpočtované 
dopravné značenia v meste Zlaté Moravce vo výške 40.000 €. Nakoľko sa dopravné značenie v meste 
upravovalo v zmysle platného zákona a rozpočet nepostačuje na uvedenú kapitolu, touto zmenou rozpočtu 
navrhujeme presun medzi programami a funkčnou ako aj ekonomickou klasifikáciou  v rámci schváleného 
rozpočtu v jej výdavkovej časti pričom sa nemenia celkové výdavky schváleného rozpočtu.  
 
 

 Rozpočet 
na rok 2013  

20.zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 21. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

21. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné príjmy  6 393 389 € 6 643 888 € 0 € 6 643 888 € 

Kapitálové príjmy 0 € 77 535 € 0 € 77 535 € 

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

Príjmy spolu 6 508 400 € 7 082 954 € 0 € 7 082 954 € 

 Rozpočet 
na rok 2013  

20.zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 21. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

21. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné výdavky  6 216 589 € 6 493 384 € 0 € 6 493 384 € 

Kapitálové výdavky 40 000 € 364 424 €  0 € 364 424 € 

Finančné operácie výdavkové   201 066 € 223 146 €  0 € 223 146 € 

Výdavky spolu 6 457 655 € 7 080 954 € 0 € 7 080 954 € 

 
Zlaté Moravce, 25.10.2013 
                                   
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. 21/2013  
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. 21/2013 
s ch v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 21/2013 
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 

 
 


