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Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

 

 
 
 

Vážení občania, vážení poslanci zastupiteľstva 
a zamestnanci 

Mesta Zlaté Moravce, 
 
 

 konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód a zásad ustanovených 
osobitnými predpismi. Jej zostavenie je upravené nasledovnou legislatívou: 

 1. Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 2. Opatrením Ministerstva SR č. MF/27526/2008-31 zo dňa 17.12.2008, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o 
usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení 
opatrenia a č. MF/22110/2009-31, vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia z § 4 ods. 2 
zákona o účtovníctve.  

 3. Základným rámcom pre vyššie uvedené normy sú Medzinárodné účtovné štandardy 
(IPSAS). 

Mesto Zlaté Moravce zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku metódou úplnej 
konsolidácie, ktorou sa do konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy 
a do konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zahŕňajú údaje z účtovných závierok 
dcérskych účtovných jednotiek verejnej správy, ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie. 

  
 Súčasťami konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy sú: 
 - konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy 
 - konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy 
 - konsolidované poznámky účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy 
 
Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku má povinnosť zostaviť 

konsolidovanú výročnú správu. Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť aj individuálnu 
výročnú správu, môže podľa § 22a) vyššie uvedeného zákona o účtovníctve údaje z individuálnej 
výročnej správe uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu 
nezostavovať ako samostatný dokument.  

 
 Cieľom novej metodiky účtovníctva štátnej správy a samosprávy ako súčasti reformy 

riadenia verejných financií je zabezpečiť kompatibilitu systému účtovníctva subjektov verejnej 
správy so systémami štátov Európskej únie prostredníctvom aplikácie základných princípov 
IPSAS do národnej legislatívy a poskytnúť obraz aj o Meste Zlaté Moravce ako jednom 
ekonomickom konsolidovanom celku. 
 
 
 
 
               Ing. Peter Lednár, CSc. 
       primátor Mesta Zlaté Moravce 
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1 Charakteristika obce 

1.1 Územie mesta a geografické údaje 

Celé katastrálne územie mesta Zlaté Moravce má celkovú rozlohu 2 715 ha. Mesto Zlaté 
Moravce má tieto čiastkové katastrálne územia: Zlaté Moravce, Prílepy, Hoňovce. Delí sa na tieto 
mestské časti: Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy. Nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenska, 
v poľnohospodárskej oblasti Podunajskej nížiny.  

Mesto Zlaté Moravce vzniklo na sútoku riečky Žitavy a Hostianskeho potoka. 
Leží na významnej západo-východnej cestnej osi spájajúcej Bratislavu, Nitru, Banskú Bystricu 
a Košice, približne v polovici cesty medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, vzdialené 116 km od 
Bratislavy, 90 km od Banskej Bystrice, len 29 km od Nitry, ale až 280 km od Košíc. Dobrú polohu 
a dopravné spojenie má mesto i vzhľadom na susedné krajiny, od Budapešti je vzdialené 140 km, 
od Viedne 190 km a Brna 205 km. 
 
Matematicko – geografická poloha: 48º23´ severnej zemepisnej šírky, 18º24´ východnej 
zemepisnej dĺžky 
 
Nadmorská výška: 195 m n. m.  
 
Susedné mestá a obce: Sľažany, Žitavany, Čierne Kľačany, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, 
Machulince, Obyce, Beladice, Vráble, Levice 

1.2 Demografické údaje 

Počet obyvateľov: 
 

Počet obyvateľov k 31.12.2013 dosiahol v mestskej časti Zlaté Moravce 11521 obyvateľov, 
z toho 5598 mužov a 5923 žien.V mestskej časti Chyzerovce bolo 745 obyvateľov, z toho bolo 
364 mužov a 381 žien, v mestskej časti Prílepy 447 obyvateľov, z toho 206 mužov a 241 žien. 
Celkový počet obyvateľov dosiahol počet 12713. 

Do Zlatých Moraviec sa prisťahovalo 112 obyvateľov a zo Zlatých Moraviec sa 
odsťahovalo 246 obyvateľov. Zosnulo 118 občanov, z toho 59 mužov a 59 žien. Narodilo sa 120 
detí, z toho 66 chlapcov a 54 dievčat. Zosobášilo sa 86 párov. 
 
Národnostná štruktúra obyvateľstva: 

• slovenská – 11 714 obyvateľov 
• česká – 61 obyvateľov 
• maďarská – 71 obyvateľov 
• ruská – 6 obyvateľov 
• rómska – 45 obyvateľov 
• ostatných - 549 obyvateľov 
• nezistených - 397 obyvateľov 
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Náboženská štruktúra obyvateľstva: 
• Rímsko-katolícka cirkev – 9 541 obyvateľov 
• Evanjelická cirkev habsburského vierovyznania – 177 
• Jehovovi svedkovia – 58 
• Grécko-katolícka cirkev – 23 
• Renomovaná kresťanská cirkev – 14 
• ostatných 3030 

1.3 Ekonomické údaje 

V zlatomoraveckom regióne sa voľné pracovné miesta nachádzajú hlavne v strojárskom 
a elektrotechnickom odvetví a to na profesie: CNC pracovník, nastavovač, obrábač kovov, lisár, 
elektrikár a vodič nákladných automobilov. Z oblasti služieb sú to profesie: kuchár, šička, 
predavačka. 

Na trhu práce je prebytok profesií ako kozmetička, kaderníčka, administratívna 
pracovníčka, agropodnikateľ, ktoré sa nevedia uplatniť na trhu práce, z dôvodu veľkej produkcie 
týchto absolventov.  

Ľudia zo zlatomoraveckého regiónu sa zamestnávajú aj vo vrábeľskom a nitrianskom 
regióne v prevažnej miere nie u koncového zamestnávateľa, ale cez agentúry dočasného 
zamestnávania ako Edymax SE, Randstad s.r.o., Manpower Slovensko s.r.o., Xawax, Personálny 
servis Eurotrade – SK s.r.o. a podobne. 

V roku 2013 sme evidovali za okres Zlaté Moravce v priemere 2772 uchádzačov 
o zamestnanie, čo predstavovalo 12,29% mieru evidovanej nezamestnanosti. Pre porovnanie - 
počet uchádzačov sa pohyboval od 2 917 v januári, čo predstavovalo 12,77% miery 
nezamestnanosti, do 2 600 uchádzačov v mesiaci december, čo predstavovalo 11,63%. Môžeme 
konštatovať, že v regióne má nezamestnanosť klesajúcu tendenciu. 

1.4 Symboly mesta 

Erb mesta: 
Historickou predlohou erbu Zlatých Moraviec je symbol na pečatidle zo 16. storočia. Mesto 

Zlaté Moravce používa mestský erb, pokiaľ nie je predpísané používanie štátneho znaku: v 
modrom štíte skrížené kľúče - zlatý a strieborný, nad nimi strieborný polmesiac a zlatá hviezda. 
Dva skrížené kľúče podľa kresťanskej ikonografie symbolizujú sv. Petra. Zaujímavé je, že sv. 
Peter nie je patrónom Zlatých Moraviec. Tým je sv. Michal, ktorého atribútmi sú však meč a váhy. 
Skúsenosti z vývoja mestskej heraldickej tvorby vedú k predpokladu, že symbol Zlatých Moraviec 
má počiatky hlboko pred 16. storočím, keď tu zrejme stál dnes zabudnutý farský kostol zasvätený 
sv. Petrovi. 
 
Vlajka mesta: 

Mestská vlajka je modrá, so žlto-bielym ondrejským krížom. Je to novotvar, farebne 
vychádza z farieb erbu a figúrou evokuje skríženie kľúčov v mestskom erbe. Vlajka je ukončená 
tzv. lastovičím chvostom. Zlaté Moravce patria medzi päť miest SR, ktoré majú modrú vlajku. 
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR dbá na variabilitu mestských vlajok, aby dve mestá 
nemali rovnakú vlajku a aby mestská vlajka nebola totožná s vlajkou niektorého štátu. 
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Erb a vlajka Zlatých Moraviec: 
 
 

       
 
 erb vlajka 

1.5 História mesta  

Mesto Zlaté Moravce sa rozprestiera na sútoku rieky Žitavy a Hostianskeho potoka. 
Najrozsiahlejšia časť územia mesta leží v podunajskej pahorkatine v častiach Horská pahorkatina, 
Žitavská niva a Žitavská pahorkatina. Ostatná časť územia sa nachádza v Pohronskom Inovci 
v časti Veľký Inovec. Územie mesta Zlaté Moravce má rozlohu 19 253 km2.  

História mesta začína už v dobách predhistorických o čom svedčia archeologické nálezy 
z mladšej doby kamennej, ktoré sa našli na území mesta.. Prvými obyvateľmi boli už v 2. tisícročí 
Kelti. Podľa zápisov rímskych kronikárov tu okrem nich žili Kvádovia, Ozovia a Kotini. Neskôr 
naše územie obývali Avari, ktorých v 6. storočí vytlačili Slovania. Intenzívne osídlenie začalo v 
9.-10. storočí, čo dokazuje aj nález zlatého pektorálneho krížika. Významné obdobie nastalo po 
zániku Veľkomoravskej ríše, čím sa začínajú dejiny Uhorska a Zlaté Moravce sa stávajú súčasťou 
Tekovskej župy. S veľkomoravským obdobím sa spája pôvod najstaršieho názvu obce „Morowa“ 
v Zoborskej listine z roku 1113. Táto listina je zároveň najstarším písomným dokladom 
o existencii Moraviec ako majetku zoborského kláštora. Ku koncu 14. storočia boli Moravce 
v majetku rodiny Forgáčovcov, ktorí sa pričinili o zveľadenie obce a povýšili ju na mestečko. 
V 16.-17. storočí bolo mestečko niekoľkokrát prepadnuté a vypálené Turkami. Od roku 1718 sa 
stala novým majiteľom mestečka rodina Paluškovcov, ktorá dala prestavať farský kostol a 
postavila panský dom. Postupne sa rozrastala cechová a manufaktúrna výroba. V roku 1735 sa 
mesto stalo trvalým sídlom Tekovskej stolice a získalo aj dnešné prímenie – Zlaté. Od roku 1779 
až do roku 1923 vlastnil mesto rod Migazzi. Migazziovci sa pričinili o prestavbu kaštieľa na 
námestí, o vybodovanie parku ale aj o rozvoj remesiel a priemyslu.  

 
 

 
Obrázok 1.1 Bývalý kaštieľ rodiny Migazzi 
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V tomto období vznikol nový panský pivovar, cukrovar, výrobňa majoliky a kachieľ. 
Koncom 19. až začiatkom 20. storočia vznikli v meste viaceré kultúrne a spoločenské inštitúcie, 
vybudovala sa železnica, pričom po zregulovaní ulíc boli postupne staré vidiecke domy nahradené 
domami mestského typu a tvár mesta obohatili nové reprezentačné stavby. Súčasnú podobu 
získalo mesto v 2. polovici 20. storočia, výstavbou okrajových častí mesta. Pôvodné centrum si 
zachovalo svoj pôvodný výzor.  

Kaštieľ Migazziovcov: bol postavený v roku 1789 grófom Krištofom Migazzim. Tento 
kaštieľ sa nachádza na námestí a je to typická baroková trojkrídlová stavba. Nádvorie stavby tvoril 
anglický park. Dnes v budove sídli Mestské stredisko kultúry a športu a Ponitrianske múzeum. 
Nachádza sa tu sobášna sieň a divadelná sála, kde sa odohrávajú kultúrne predstavenia mesta.  

Neodmysliteľnou dominantou je chránený strom platan javorolistý. Považuje sa za 
najvzácnejšiu prírodnú pamiatkou v meste. Jeho vek sa odhaduje nad 150 rokov. Výška tohto 
chráneného stromu je cca 28 metrov a obvod kmeňa 485 cm. 

 
 

 

Obrázok 1.2 Platan javorolistý v Zlatých Moravciach 
 
 
Mauzóleum Migazziovcov pochádza z roku 1887. V tejto hrobke je pochovaný Viliam 

Migazzi a manželka Antónie. V interiéri sa zachoval oltár z bieleho mramoru a dva kamenné 
sarkofágy z čierneho mramoru. Hrobka sa nachádza v areáli parku v ktorom sú vysadené vzácne 
ovisnuté smreky. Táto neorománska monumentálna stavba je významnou kultúrnou pamiatkou 
mesta. 

Pamätný dom Janka Kráľa bol postavený v prvej polovici 19. storočia. Pôvodne v ňom 
žil statkár Adolf Samassu. Od roku 1862 tu žil do svojej smrti aj revolučný básnik Janko Kráľ 
s rodinou.  

Župný dom, ktorý pochádza z roku 1735, kedy bol panským sídlom rodiny Paluškovcov. 
Neskôr sa stal majetkom Tekovskej stolice, ktorá ho prestavala a rozšírila na trojkrídlový objekt 
s ústredným nádvorím, v ktorom sa nachádzala aj kaplnka. V 19. storočí bol tento objekt rozšírený 
o ďalšie krídla. Dnešnú podobu dostal na konci 19. storočia.  

Budova župnej nemocnice bola postavená koncom 19. storočia. Prezentuje sa v nej 
meštianska architektúra s dobovým romantickým a eklektickým štýlom. V minulosti tu sídlila 
župná nemocnica tekovskej stolice.  

Budova banky je eklektická palácová stavba má prvky renesančného a barokového slohu. 
Bola postavená v roku 1897. Táto výšková dominanta Župnej ulice si zachovala svoju pôvodnú 
podobu dodnes. 
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Obrázok 1.3 Budova banky 
 
 
Ponitrianske múzeum sa nachádza v kaštieli rodiny Migazziovcov. Vzniklo v roku 1896 

pod názvom Tekovské múzeum. Nachádzajú sa v ňom exponáty z tohto regiónu ako aj materiály 
zo života Janka Kráľa. V súčasnosti je pobočkou Ponitrianskeho kultúrneho centra – 
Ponitrianskeho múzea v Nitre.  

Rímsko-katolícky farský kostol sv. Michala Archanjela tu stál už v 13. storočí, je to 
gotický románsky kostol. Turci tento chrám viac krát vypálili a vyrabovali. Fara v Zlatých 
Moravciach sa datuje od roku 1332 pričom cirkevná matrika je písaná až od roku 1689. 
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2 Výchova a vzdelávanie v meste Zlaté Moravce: 

V súčasnosti vzdelávanie a výchovu detí a študentov v meste poskytujú 6 materských škôl, 
základné školy, stredné školy, špeciálne školy a školské zariadenia.  

2.1 Materské školy 

Tabuľka 1. Prehľad materských škôl a počtu žiakov v roku 2013 v Zlatých Moravciach 

.č Materská škola P 
Počet 
tried 

Počet 
detí 

Riaditeľka školy: 

1. MŠ, Kalinčiakova 12 7 137 Eva Kutišová 
2. MŠ, Parková 2, Prílepy 1 12 Zuzana Šalingová 
3. MŠ, Slnečná 2 2 24 Mgr. Eva Bieliková 
4. MŠ, Štúrova 15 2,5 51 Lídia Bajaníková 
5. MŠ, Žitavské nábrežie 1 6 134 Anna Zelenková 

 6. Súkromná materská škola, Štúrova 15 1 23 Jana Nízlová 
 
Materská škola, Kalinčiakova 12: 

Materská škola má 7 tried, ktoré sa nachádzajú v dvoch prízemných pavilónoch, má 
kuchyňu a vlastnú práčovňu. Interiér a exteriér MŠ spĺňa požiadavky detí predškolského veku. 
V materskej škole sa využívajú vo výchove detí regionálne prvky, deti majú taktiež literárno-
dramatickú výchovu, hudobno-pohybová výchovu, environmentálna výchovu. Materská škola 
poskytuje starostlivosť o nadané deti a o deti z rómskeho prostredia. V digitálnej gramotnosti sa 
rozvíjajú elementárne počítačové zručnosti, ale aj rozvoj kritického a tvorivého myslenia. 

V škole je výtvarný krúžok, krúžok anglického jazyka a literárno - dramatický krúžok. 
Škola sa zapájala aj do mimoškolských aktivít pre rodičov, verejnosť, ako aj aktivít mesta Zlaté 
Moravce. V roku 2013 uskutočnila dni športu a pohybu, výstavku ovocia a zeleniny, rôzne 
športové súťaže s rodičmi, deň otvorených dverí a iné. Škola je zapojená do programu Mliečna 
liga, programu Škola podporujúca zdravie, plní projekty, napríklad Olympijský festival detí v 
spolupráci s odborom školstva v Nitre. Materskej škole schválený bol jeden projekt na šport z 
VÚC Nitra a z finančných prostriedkov sa zakúpilo športové náradie. 

Mesto Zlaté Moravce prideľuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ktoré materská škola 
využíva na svoje režijné výdavky a údržbu škôlky. V roku 2013 získalo cez projekt prostriedky na 
vonkajšie solárne osvetlenie v záhrade v počte 5 kusov. Z rozpočtu mesta sa uhrádzala odborná 
literatúra. V roku 2013 sa zakúpili hračky a učebné pomôcky z rozpočtu určeného pre školu. Z 
dotácii MŠ SR sa zakúpila interaktívna tabuľa, z rozpočtu rodičovských príspevkov a z finančných 
darov sponzorov sa dopĺňal výtvarný a pracovný materiál a z projektov sa zakúpili učebné 
pomôcky a záhradné doplnky na šport a telesnú kultúru. Z 2% dane z príjmu a rodičovských 
príspevkov materská škola zakúpila v roku 2013 dva kusy záhradných domčekov. Školská jedáleň 
sponzorsky získala z firmy Danfoss veľkokapacitnú chladničku.  
 
Materská škola, Parková 2: 

Je najmenšou a najstaršou materskou školou, nachádza sa v mestskej časti Prílepy v starej 
budove spoločnej s poštou a kultúrnym domom. Materiálno technické vybavenie školy je na 
vysokej úrovni, vybavená je množstvom moderných a kvalitných didaktických pomôcok. 

Škola je zameraná na udržiavanie ľudových tradícií a zvykov, úzko spolupracuje s 
folklórnym súborom „Kolovrátok“.  

Škola sa pravidelne zapája do mimoškolských aktivít, ktoré sa v tejto časti Zlatých 
Moraviec konajú – deň úcty, Mikuláš, karneval, deň matiek, fašiangy, deň detí a pod. Pri MŠ sa 
nachádza malý park, kde deti pozorujú živú a neživú prírodu. Veková kategória detí je od 2 do 6 
rokov. Z dôvodu nižšieho počtu detí poskytujeme deťom výchovu rodinného typu tým, že deťom 
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poskytujeme domáce prostredie. O kvalitnú výchovu, vzdelávanie a hygienu sa starajú 2 
kvalifikované učiteľky a jedna prevádzková pracovníčka. 
 
Materská škola, Slnečná 2: 

Nachádza sa mimo centra v tichom prostredí medzi rodinnými domami. Jej súčasťou je 
ihrisko a rozsiahla záhrada. Samotné dve triedy MŠ sú v dvoch budovách areálu, kde sa nachádza 
aj spoločná telocvičňa a jedáleň. Všetky budovy sú prepojené chodbou. Materská škola pracuje 
podľa školského vzdelávacieho programu Putujeme so slniečkom. Zapojená je do projektov Škola 
podporujúca zdravie, BECEP, Lego Dacta, Kidssmart. 
 
Materská škola, Štúrova 15: 

Materská škola rodinného tipu sa nachádza v tichom prostredí medzi rodinnými domami.  
Okolo nej je pekná záhrada, upravená na hravé a športové aktivity detí. Triedy sú účelne 
zariadené, dve triedy s celodennou prevádzkou a jedna trieda na prízemí s poldennou prevádzkou.  

 Koncepcia smerovania MŠ je zameraná na programy Zdravý životný štýl a Rozvoj 
nadania talentu detí. Projekt „ Zdravý úsmev “ sa realizuje od roku 2003 formou informácií a 
inštruktáží. Deti sú oboznámené významom správneho čistenia zubov. Projektom „Adamko hravo 
zdravo“ sú deti motivované 12 zásadami zdravotného štýlu. Škola má 3 krúžky – výtvarný, 
tanečný, hudobný. 

Jedna trieda MŠ je v prenájme pre Súkromnú materskú školu. 
 
Materská škola, Žitavské nábrežie 1: 

Materská škola sa nachádza v centre mesta v troch jednopodlažných budovách 
a hospodárskom pavilóne. Priestorové podmienky školy sú vyhovujúce, interiér 6 tried je pekný 
s množstvom didaktických a učebných pomôcok. Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa 
vlastného školského programu Pestrofarebná dúha podľa Štátneho vzdelávacieho programu. 
Školský dvor umožňuje široké využitie zábavných, športových a relaxačných činností pre deti.  
 
Súkromná materská škola, Štúrová 15: 

Súkromná materská škola je najmladšou materskou škôlkou v meste a do siete škôl bola 
zaradená v školskom roku 2012/2013. Je zameraná na rozšírenú výučbu anglického jazyka, 
rozšírenú športovú prípravu a environmentálnu výchovu. Deti sú denne v kontakte s anglickým 
jazykom, každá organizačná časť dňa sa s angličtinou prelína. Športová príprava sa vedie 
všeobecnými formami ako aj špecifickou športovou prípravou, deti majú pravidelné tenisové 
tréningy na kurtoch pod vedením kvalifikovaných trénerov. V koncepčnom zámere rozvoja školy 
má súkromná materská škôlka zahrnuté pravidelné pobyty v soľnej jaskyni, čo zvyšuje odolnosť 
detí voči chorobám. Environmentálna výchova sa taktiež prelína všetkými organizačnými časťami 
dňa. Deti dostávajú informácie o ochrane prírody a životného prostredia hravou formou na základe 
pozorovania a vďaka možnosti reálnych pokusov v prírode. V roku 2013 bolo súkromnej 
materskej škole 22 detí a 4 kvalifikované učiteľky. 

2.2 Základné školy 

Základná škola, Mojmírova 2: 
Škola má 6 pavilónov, z toho v pavilóne A B a C sú umiestnené triedy, v ďalších sa 

nachádza školská jedáleň, telocvičňa a školské dielne. Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý 
navštevuje 85 detí a sú umiestnené v troch oddeleniach. Okrem kmeňových tried v počte 20 sú v 
škole 2 multimediálne učebne, počítačová učebňa, školské dielne, telocvičňa, žiacka knižnica. 
Žiaci môžu navštevovať v rámci školy 12 záujmových krúžkov s rôznym zameraním. Žiaci sa pod 
vedením pedagógov pripravujú na súťaže s rôznym zameraním, akadémie. Taktiež sa pravidelne 
zúčastňujú na akciách, ktoré usporadúva Mesto, Mestské stredisko kultúry a športu alebo ZUŠ. 
Súčasťou školy je aj školská jedáleň v ktorej sa stravujú žiaci, pedagogickí zamestnanci a cudzí 
stravníci. Počet stravníkov svedčí o príprave kvalitnej, vyváženej a racionálnej strave. Výchova a 
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vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je viesť 
žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať 
medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať, byť zodpovední a samostatní a byť schopní celoživotne sa 
vzdelávať. Našim princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech. V prípade vzdelávania žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací 
program. Od roku 2013 postupne prebieha čiastočná modernizácia školy – výmena okien a dverí v 
pavilóne C, výmena okien v triedach pavilónu B, rekonštrukcia kúrenia v pavilóne B a výmena 
teplovodného potrubia k pavilónu B, rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v areáli školy a následná 
rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilónoch A a B. Materiálno - technické vybavenie školy je 
zabezpečené učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktoré boli doplnené podľa potrieb 
výchovno-vyučovacieho procesu. 
 
Základná škola, Pribinova 1: 

Je najstaršou školou v meste. Je to dvojposchodová budova s telocvičňou. Škola má 
bezdrôtový internet v celej budove (WIFI), bola uskutočnená výmena okien a vchodových dverí na 
ústrednej budove, vymaľovanie respíria, chodby a telocvične, renovácia podlahy telocvične, 
javiska a krytov radiátorov. Okrem klasických tried sú zriadené 3 špeciálne učebne: 2 počítačové a 
1 jazyková. Škola sa zameriava na prípravu žiakov v prírodovedných predmetoch, vyučovanie 
informatiky a cudzích jazykov ako predpokladu získania základov pre technické a prírodovedné 
profesie. Žiaci pracujú v 31 krúžkoch rôzneho zamerania.  

V celej bude sa vymenili zárubne a dvere, opravila sa omietka na celej hlavnej budove, z 
časti sa prestriekala omietka na hlavnej budove, uskutočnili sa nátery strechy telocvične, výmena 
odpadových žľabov na telocvični, realizovala sa nová brána, vymaľovali sa triedy, inštalovalo sa 
centrálne zvonenie pre obe budovy, uskutočnila sa rekonštrukcia rozhlasu a inštalácia školského 
rozhlasu v novej budove, nakúpil sa školský nábytok. Spolupracuje pri realizácií projektu KEGA, 
niekoľko rokov v spolupráci s Mestskou políciou realizujeme projekt „Správaj sa normálne“, ďalej 
projekty „Škola podporujúca zdravie“, „Sedíme zdravo“. S poisťovňou Dôvera škola realizuje 
projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických 
javov v školskom prostredí“. Škola má dve interaktívne tabule a dataprojektory. V ŠJ sa 
realizovali nové obklady stien, nová keramická podlaha, prekrytie elektrického vedenia, ventilácia, 
vymaľovanie kuchyne, skladových priestorov, jedálne, nákup nových regálov, chladničky, 
pravidelná oprava jestvujúceho zariadenia a dopĺňanie materiálu pre kuchyňu a jedáleň. Škola je 
dlhodobo najlepšie hodnotenou školou v okrese Zlaté Moravce vo výsledkoch predmetových 
olympiád a postupových súťaží.  

 
Základná škola, Robotnícka 25: 

Bola otvorená v roku 1988 ako najväčšia základná škola v meste. V súčasnom období má 
škola najnižší počet žiakov, preto do jednej časti bola presťahovaná mestská knižnica, niekoľko 
tried má v prenájme ZUŠ pre výtvarný odbor, najvyššie poschodie je prenajaté súkromnej Vysokej 
škole ekonómie a manažmentu verejnej správy. Škola ako jediná má aj nultý ročník. Výchova a 
vzdelávanie na škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý je 
základným dokumentom školy. Je zameraný na rozvoj environmentálnych, jazykových a 
športových kompetencií žiakov tým, že od školského roku 2010/2011 je v 5. ročníku zriadená 
športová trieda so zameraním na futbal. ZŠ má zriadené tri špecializované učebne. Dve sú 
vybavené počítačmi na výučbu informatiky a informatickej výchovy. Jedna obsahuje 
dataprojektor, TV, CD prehrávač, notebook na projektové vyučovanie. Žiaci môžu navštevovať 20 
krúžkov. Učitelia a žiaci sú zapojení do projektov: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, 
Správaj sa normálne, Európsky program podpory konzumácie ovocia na školách a podobne. Škola 
plánuje naďalej pokračovať v spolupráci s Požitavskou futbalovou akadémiou a plánuje zriadiť 
ďalšiu športovú triedu zameranú na futbal.  
 
Základná škola sv. Don Bosca: 

Je jedinou plnoorganizovanou katolíckou školou v okrese, jej zriaďovateľom je Biskupský 
úrad Nitra. Budova školy sa nachádza v centre mesta, blízko stanice SAD. Tvoria ju dva pavilóny 
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a budova jedálne s kuchyňou, ktoré sú vzájomne poprepájané krytými betónovými chodníkmi. 
Areál školy vypĺňa viacúčelové ihrisko, asfaltové basketbalové ihrisko a pred školou veľká 
zatrávnená plocha s drevenými preliezkami a altánkom pre oddych a relax detí v školskom klube. 
Škola disponuje 11 triedami, dvoma multimediálnymi učebňami, počítačovou učebňou, jazykovou 
učebňou, školskou knižnicou. Škole od svojho vzniku chýba telocvičňa. Výchovno-vzdelávací 
proces sa realizuje v súlade s platnými učebnými osnovami podľa nového Zákona 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní. V škole prebieha rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, rozšírené 
vyučovanie náboženstva, zameranie sa v rámci všetkých predmetov na región Horného Požitavia, 
a spolupráca školy s rodičmi. Od septembra 2012 je škola zapojená do projektu Vzdelávanie - 
Premena tradičnej školy na modernú. Z tohto projektu škola vybavila učebne didaktickou 
technikou ( interaktívne tabule, hlasovacie zariadenia, notebooky pre žiakov) , ktorú využívajú 
preškolení učitelia vo vyučovacom procese.  

Ako prvá základná škola na Slovensku zaviedla „Interaktívne vyučovanie podľa Štefana 
Švarca“ , kde hodnotenie žiakov prebieha pomocou analýzy hlasovania na vyučovacích hodinách. 
Na škole prebiehajú záujmové krúžky, v ktorých žiaci rozvíjajú svoje zručnosti, talent a fyzické 
danosti. Škola sa zapája do rôznych kultúrno-spoločenských aktivít, do cirkevných akcií v meste a 
tiež do charitatívnych zbierok. 
 
Základná umelecká škola: 

Prvé vážnejšie ohlasy o potrebe hudobnej školy v Zlatých Moravciach sa ozývajú už na 
začiatku  štyridsiatych  rokov.  Zakladatelia hudobnej  školy  si uvedomovali, že žiadne krúžkové a 
súkromné vzdelávanie nenahradí systematickú prácu učiteľa, takže Zlaté Moravce a okolie 
potrebujú hudobnú školu, aby sa mohla  tunajšia  mládež  vzdelávať v  tejto  umeleckej  oblasti.   

Pri  raste  počtu obyvateľov bola táto požiadavka oprávnená. Zo zápisnice napísanej 12. 
augusta 1943 pri zasadnutí poradného zboru obce Zlaté Moravce sa zriadila obecná   hudobná   
škola s podmienkou jej schválenia Ministerstvom školstva. V roku 2013 základná umelecká škola 
oslávila 70. výročie jej vzniku. 

Dnes je základná umelecká škola plne organizovaná škola, vyučuje v troch budovách. Má 4 
odbory – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Vytvára podmienky pre aktívnu 
umeleckú činnosť žiakov základných a stredných škôl v čase mimo vyučovania v popoludňajších 
hodinách. Ich náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy 
a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom drogovej závislosti 
a kriminalite. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 
vzdelávacieho programu odborné vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Pripravuje na 
štúdium odborného vzdelávania umeleckého smeru v stredných školách a v konzervatóriách, 
pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách s pedagogických alebo umeleckým 
zameraním. Žiaci účinkujú na triednych, interných a verejných koncertoch a tiež sa zúčastňujú na 
krajských celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde dôstojne reprezentujú nielen školu ale 
aj mesto Zlaté Moravce a región Požitavie. Škola vyvíja aktivity, ktoré súvisia s upevňovaním 
spolupráce so ZUŠ v Hulíne v Česku a hudobnou školou v Sierpci v Poľsku. Výtvarný a tanečný 
odbor sa zapájajú do intenzívnej výchovno – vzdelávacej činnosti školy, pripravujú výstavy 
žiackych výtvarných prác pre verejnosť, tematické výstavy a zorganizuje výtvarné workshopy pre 
učiteľov základných a materských škôl. Tanečný odbor je rozšírený o klasický tanec a ľudový 
tanec, čo vyžaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu vyučovacích priestorov. 

2.3 Stredné školy 

V meste Zlaté Moravce máme tieto stredné školy: Gymnázium Janka Kráľa, Obchodná 
akadémia, Stredná odborná škola polytechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná 
odborná škola technická. 
 
Gymnázium J. Kráľa: 
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Je najstaršou strednou školou v meste. Výučba študentov tu začala už v školskom roku 
1913/14. Po odbornej stránke dosahuje Gymnázium J. Kráľa v Zlatých Moravciach dobrú úroveň. 
Svedčia o tom mnohí jeho absolventi, ktorí zastávali a zastávajú významné postavenie v 
kultúrnom, politickom i vedeckom živote, ako i vysoké percento prijatých študentov na vysoké 
školy. V rámci Slovenskej republiky je známe ako organizátor viacerých celoslovenských aktivít, 
na ktorých sa jeho študenti umiestňujú na prvých miestach. Gymnázium Janka Kráľa vydáva 
študentský časopis, realizuje posedenia s poéziou a vyvíja množstvo ďalších aktivít ako napríklad 
družobné styky s Gymnáziom v Jindřichovom Hradci a poľskom Szydlowe.  

V roku 2013 sa na Gymnáziu J. Kráľa vyučovalo v 14 triedach, z toho je 5 v osemročnom a 
9 v štvorročnom štúdiu. Výučbu zaisťuje 27 pedagógov. Hlavnou úlohou činnosti tejto strednej 
školy je príprava študentov na štúdium na vysokých školách, čomu je i prispôsobený študijný 
program formou voliteľnosti výberových predmetov vo vyšších ročníkoch. Škola má vybudované 
učebne informatiky, cudzích jazykov, multimediálnu učebňu, postavená je nová moderná 
telocvičňa. 
 
Obchodná akadémia: 

Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach bola zriadená v školskom roku 1994/95. Aj keď 
je pomerne mladou školou, je vybavená moderne koncipovanými učebňami informatiky, cudzích 
jazykov a odborných predmetov. Má svoju telocvičňu, žiacku knižnicu, priestrannú jedáleň i 
bufet.  

 O odborný rast absolventov sa stará kolektív 28 kvalifikovaných učiteľov. Okrem 
všeobecnovzdelávacích, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov sa dôraz kladie na 
štúdium odborných predmetov (povinných i voliteľných). Škola vytvára priestor i na jazykové 
výmenné pobyty študentov v krajinách EÚ. 

 V mimovyučovacom čase umožňuje študentom pracovať v rôznych záujmových krúžkoch. 
Svoje vedomosti a zručnosti získané v nich môžu uplatniť v jazykových, odborných a športových 
súťažiach, ale aj v praxi. 

 Absolventi obchodnej akadémie nájdu uplatnenie ako kvalifikovaní pracovníci schopní 
vykonávať ekonomické činnosti, ale sú pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokej škole.  
 
Stredná odborná škola obchodu a služieb: 

Zabezpečuje teoretické aj praktické vyučovanie pre svojich žiakov v oblasti obchodu 
a služieb. V škole je možné študovať v 4 študijných odboroch: obchod a podnikanie, obchodný 
pracovník, pracovník marketingu a kozmetik a v 4 učebných odboroch: kuchár, čašník, servírka, 
kaderník a predavač. Po ukončení týchto učebných odborov možno pokračovať v dvojročnom 
nadstavbovom štúdiu v odboroch: spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, prevádzka obchodu a 
vnútorný obchod. V rámci odborného výcviku v študijných a učebných odboroch škola 
prevádzkuje vlastné prevádzky, ktoré slúžia aj pre verejnosť (školský bufet v budove školy na Ul. 
SNP 5, reštaurácia PRIMA na ul. Janka Kráľa 13 a reštaurácia na Štefánikovej ul. 12, ktorá slúži aj 
ako školská jedáleň, kaderníctvo v budove školy na Ul. SNP 5, kaderníctvo, kozmetický salón 
a pedikúra na Štefánikovej ul. 12).  

Odborná prax žiakov je zabezpečená aj v rámci zmlúv školy so súkromnými a štátnymi 
firmami, podnikmi a úradmi obvodu Zlaté Moravce. Budova teoretického vyučovania má 16 
kmeňových učební na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov, 2 odborné učebne 
výpočtovej techniky a 1 multimediálna učebňa. Všetky počítače sú pripojené na internetovú sieť v 
rámci  projektu INFOVEK, v rámci ktorého dostáva ďalšie počítačové vybavenie. Ďalej je k 
dispozícii 1 odborná učebňa administratívnej techniky vybavená počítačmi, kopírovacími strojmi, 
faxom, 2 odborné učebne cudzích jazykov a 1 učebňa cvičných firiem. V škole sú každý rok 
vytvorené v rámci ekonomických odborných predmetov cvičné firmy, ktoré sa zúčastňujú na 
veľtrhoch cvičných firiem na Slovensku i v zahraničí. Škola má medzinárodnú spoluprácu s 
nasledovnými školami: BerufsbildendeSchule v meste Prüm (Nemecko) a BusinessCollege v 
meste Randers (Dánsko), v rámci ktorej dochádza k vzájomným výmenným pobytom žiakov v 
zahraničí za účelom zlepšenia konverzácie v cudzom jazyku.  

 



Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 

 

 

15 

 
 

Stredná odborná škola polytechnická: 
Škola má viac ako 60 ročnú históriu. Významným úspechom školy je jej medzinárodná 

spolupráca s 11 strednými školami z krajín EÚ, napríklad v Belgicku, Litve, ČR, Slovinsku, 
Rakúsku, Anglicku, Nemecku. Škola je pilotným centrom pre Združenie automobilového 
priemyslu pre učebný odbor autoopravár. Študenti získavajú významné ocenenia v odborných 
súťažiach napríklad ZENIT, Autoopravár, Murár a na Mladom tvorcovi v Nitre získali ocenenie za 
zavádzanie inovatívnych technológií. Škola je po komplexnej modernizácií, má nové prístrojové 
vybavenie dielní, 6 nových počítačových laboratórií. Na škole sa vyučujú cudzie jazyky: anglický, 
nemecký a ruský. Škola spolupracuje s jazykovou školou Aspect, kde naši študenti získavajú 
certifikáty zo znalostí cudzích jazykov na rôznych úrovniach. Škola má dlhoročnú tradíciu v účasti 
v medzinárodných projektoch, ako sú Comenius, Leonardo da Vinci, Nadácia Bosch. V súčasnom 
období škola realizuje v spolupráci s SAAIC výmenné projekty študentov a pedagógov v rámci 
programu Comenius a Leonardo da Vinci so školami v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Nórsku, 
Rakúsku, Litve a Taliansku. V rámci týchto programov realizujú študenti a pedagógovia stáže v 
zahraničných školách, ktoré sú hradené z prostriedkov EÚ. Škola medzinárodné aktivity neustále 
rozširuje, napríklad aktivita Erasmus zameraná na  mobilitu študentov na zahraničných školách.  

Na škole pracuje vyše 20 krúžkov podľa záujmu žiakov Žiaci majú k dispozícií školský 
bazén v ktorom sa uskutočňuje plavecký výcvik. Škola má vlastné rekreačné zariadenie v 
Korytnici, odkiaľ sa každoročne organizuje lyžiarsky výcvik na Donovaloch. Ďalej má k dispozícií 
moderné školské dielne, spolupracuje z rôznymi podnikmi z okolia Zlatých Moraviec ako sú 
Národný žrebčín Topoľčianky, Arborétum Mlyňany, s firmou Siemens.  

Škola je členom Obchodnej a priemyselnej komory SR a v rámci nej chce spolupracovať s 
ďalšími podnikmi regiónu. Škola má modernú Zváračskú školu a Autoškolu kde žiaci môžu získať 
certifikáty vo zváraní a vodičský preukaz v kategóriách A,B,C,T. Absolventi majú dobré 
uplatnenie v praxi, alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách či v 2 ročnom nadstavbovom 
štúdiu kde získajú maturitné vysvedčenie. 
 
Stredná odborná škola technická: 

Škola pripravuje žiakov v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických odboroch. 
Súčasťou školy sú učebne TV, dielne PV, jedáleň, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, školský 
park. Žiaci dlhodobo dosahujú výborné výsledky v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. V súťaži 
Enersol SK 2013 v celoštátnom finále získali 1.miesto. V rámci výstavy Mladý tvorca 2013 škola 
získala 1.miesto "Cenu za inováciu a technickú tvorivosť". Školu navštevujú žiaci, ktorí dosahujú 
výborné výsledky vo futbale. Škola zabezpečuje výmenné študijné pobyty žiakov v partnerskej SŠ 
COPT Kroměříž v ČR. Máme dlhoročnú úspešnosť v medzinárodných projektoch Leonardo da 
Vinci - Solar music, ktorý bol ocenený Národnou agentúrou SAAIC "Cenou kvality v mobilitách 
Leonardo da Vinci", Bezolovnaté spájkovanie - Zelená cesta EÚ, Inteligentné technológie - 
Európa 2020. Žiaci a široká verejnosť má k dispozícií ihrisko s umelou trávou, bouldrová lezecká 
stena, posilňovňa, telocvičňa. Odbornú prax žiaci vykonávajú vo vybraných domácich a 
zahraničných firmách v regióne. 

 
Spojená škola: 

Od školského roku 2008/2009 spojená škola má svoje nové rekonštruované priestory.  
V roku 2013 mala škola 139 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorých vzdeláva 18 

špeciálnych pedagógov, 6 vychovávateľov, 3 asistentky učiteľa a na škole tiež pracuje 
prevádzkový pracovník a ekonomická pracovníčka. Škola zabezpečuje komplexnú starostlivosť 
deťom so zdravotným znevýhodnením. To v skutočnosti znamená, že poskytujeme základné 
vzdelanie deťom s mentálnym, kombinovaným postihnutím, ako aj deťom postihnutým autizmom. 
Po skončení vyučovania má každý žiak možnosť tráviť svoj volný čas v Školskom klube 
respektíve v záujmových útvaroch. Výchova mimo vyučovania nadväzuje na výchovné pôsobenie 
v rodine a na povinné školské vyučovanie. Jej cieľom je zmysluplné trávenie voľného času s 
prihliadnutím na možnosti žiaka dané povahou a stupňom postihnutia. Úlohou je zabezpečenie 
účinnej rekreácie po vyučovaní, obnova duševných a fyzických síl a rozvoj samostatnosti detí v 
rôznych oblastiach. 
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Reedukačné centrum: 
Reedukačné centrum v Zlatých Moravciach je špeciálnym výchovným zariadením s vyše 

štyridsaťročnou históriou. Zameriava sa na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne 
narušených dievčat u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v 
osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných 
zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave. Poskytuje deťom 
výchovu a vzdelávanie zamerané na optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu, odstraňovanie 
porúch správania a vytvorenie predpokladov na ich osobnostnú a sociálnu integráciu. Okrem 
zaužívaných postupov pri prevýchove, kde je kladený dôraz na všetky oblasti výchovy sa centrum 
zameriava na rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré sú základom celkovej koncepcie výchovno-
vzdelávacej činnosti zariadenia.  
 
Centrum voľného času (CVČ): 

CVČ je školské zariadenie, ktoré organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, 
rekreačnú,  kultúrno-športovú a záujmovú činnosť pre deti a mládež počas roka v ich voľnom čase, 
ale aj letné tábory počas prázdnin. V CVČ sa nachádzajú priestory na činnosť tanečných krúžkov, 
miestnosť na výuku anglického jazyka, miestnosť na krúžok výpočtovej techniky, miestnosť na 
strelecký a armwrestlingový krúžok, priestory pre stolnotenisový krúžok a krúžok džuda, 
multifunkčné športové ihrisko, administratívne a hospodárske priestory. Športové záujmové 
aktivity detí a mládeže sa realizujú v CVČ, telocvičniach základných škôl na Mojmírovej 
a Robotníckej ulici a v iných športových organizáciách  ako je futbalový štadión a telocvičňa – 
Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce. 
 
Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP): 

Je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, 
diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, najmä v oblasti rozvoja 
ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, eliminovania porúch psychického vývinu 
a porúch správania. Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže do ukončenia 
prípravy na povolanie. Výchovné poradenstvo a preventívnu starostlivosť bezplatne poskytuje 
deťom a ich rodičom tím špecialistov v oblasti psychológie a špeciálnej, sociálnej a liečebnej 
pedagogiky. 
 
Školské kluby detí: 

Školské kluby detí zabezpečujú pre deti základných škôl nenáročnú záujmovú činnosť 
podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu a vyučovanie 
a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Sú vytvorené vo všetkých základných školách.  
 
Školské jedálne: 

Školské jedálne zabezpečujú školské stravovanie detí a žiakov. V nich sa pripravujú 
a vydávajú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Poskytujú služby aj pre 
zamestnancov škôl, so súhlasom regionálneho úradu zdravotníctva a zriaďovateľa sa v nich 
stravujú aj iné fyzické osoby. 

2.4 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy ponúka možnosť vysokoškolského 
štúdia v trojročnom Bc. a dvojročnom Mgr. V dvoch študijných programoch „verejná správa“ a 
„manažment malého a stredného podnikania“ v dennej a externej forme štúdia. Je vhodná pre 
absolventov stredných škôl, zamestnancov regionálnej a obecnej samosprávy a manažérov malých 
a stredných podnikov miestneho hospodárstva.  
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3 Zdravotníctvo  

V meste Zlaté Moravce máme zriadenú príspevkovú organizáciu Mestskú nemocnicu prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce, ďalej denné centrum, dom opatrovateľskej služby 
(DOS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).  

3.1 Mestská nemocnica prof. Mudr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce je nemocnica 
pavilónového typu s viac ako 50 ročnými budovami osadenými v peknom prostredí lesoparku. 
Nemocnica je od 1. 1. 2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce.  

Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami 
okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľov, po zániku nemocnice Novej Bani (31.7.2008) 
spolu čiastočne poskytuje zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce poskytuje zdravotnú 
starostlivosť pre poistencov zdravotných poisťovní VšZP a.s., Union ZP a.s., Dôvera ZP a.s. 
v nasledujúcej štruktúre: 
  
Ambulantná starostlivosť v špeciálnych ambulanciách (ŠAS):  

• traumatologická ambulancia 
• infekčná ambulancia 
• anestéziologická ambulancia 
• hematologická ambulancia 
• interná ambulancia príjmová 
• interná ÚPS ambulancia 
• chirurgická ambulancia príjmová 
• chirurgická ÚPS ambulancia 
• fyziatricko - rehabilitačná ambulancia 
• sono ambulancia 

  
V nemocnici pôsobia 3 lôžkové oddelenia:  

• Interné oddelenie s JIS 
• Chirurgické oddelenie 
• Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 

  
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ): 

• Rádiologické oddelenie 
• Oddelenie laboratórnej medicíny 
• Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie 

  

K 31.12.2013 pracovalo v nemocnici 203 fyzických osôb, z toho žien 172 s priemernou mzdou vo 
výške 710,25Eur. Nárast mzdy bolo podmienené zvýšením platových podmienok v zmysle platnej 
legislatívy. 
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Tabuľka 2. Prehľad počtu pracovníkov nemocnice k 31.12.2013 

Kategória pracovníkov Skutočný stav k 31.12.2013 

Lekár 24 
Zdravotná sestra 62 
Diétna sestra 2 
Rehabilitačný pracovník 9 
Zdravotný laborant 15 
RTG laborant 5 
Lekárenský laborant 1 
Zdravotnícky asistent 5 
Sanitár s kurzom 14 
Sanitár bez kurzu 8 
Technicko – hospodársky pracovník 10 
Prevádzkoví pracovníci (viď Tabuľka 3) 48 
CELKOVÝ POČET 203 

 
 

Tabuľka 3. Prevádzkoví pracovníci 

Kategória pracovníkov Skutočný stav k 31.12.2013 

skladník 1 
pomocnica 20 
vrátnica 6 
údržba 4 
kotolňa 5 
práčovňa + šijáreň 5 
vodič 0 
stravovacia prevádzka 7 

 
 
Nemocnica so súhlasom mesta prenajíma nevyužité priestory a má uzatvorené nájomné 

zmluvy s nasledovnými subjektmi: 
  

• NTS Bratislava 
• Záchranná zdravotná služba Bratislava, a.s.  
• MUDr. Ján Kováč, Jelenec 
• Peter Černý – ChristBook, Zlaté Moravce 
• Petval ZDNR s.r.o., Topoľčany 
• Predajňa sv. Michala – Viera Pechová, Zlaté Moravce 
• Ministerstvo zdravotníctva SR 
• MUDr. Bátovský – VoxLauri s.r.o., Levice 

  
Nemocnica má prenajaté priestory v budove polikliniky pre infekčnú ambulanciu 

a nemocničnú lekáreň. 
Primárnym zámerom nemocnice je kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre 

obyvateľov Zlatomoraveckého regiónu. Vzhľadom na zaťaženie mestského rozpočtu sú hľadané 
alternatívne možnosti prevádzkovania nemocnice, ktoré by odľahčili rozpočet mesta.  

Z hľadiska technického vybavenia je potrebná obnova medicínskych zariadení, ktoré sú 
zastaralé a náklady na ich údržbu predstavujú taktiež výrazné zaťaženie hospodárenia. Náklady na 
energie je možné výrazne znížiť len rekonštrukciou tepelného hospodárstva, ktoré by zabezpečilo 
nielen úsporu na nákladoch za plyn, ale aj za vodu.  
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Z celkového pohľadu na objekt nemocnice by bolo potrebné vyriešiť otázku asanácie 
budovy tzv. Nultého skladu. Jedná sa o budovu, ktorá nespĺňa technické a bezpečnostné kritériá 
a jej asanácia bola schválená aj Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, nakoľko celý areál 
nemocnice je pamiatkovo chránenou zónou. 

Vzhľadom na reálne finančné možnosti mesta Zlaté Moravce, ako aj nemocnice ako 
samostatného subjektu je potrebné zvážiť aj otázku prevádzkovateľa nemocnice, ktorý by 
zabezpečil zachovanie zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti ako aj prílevu investícií a obnovy 
nemocnice z hľadiska technického, ako aj stavebného. Na základe požiadavky niektorých členov 
poslaneckého zboru, ako aj na základe momentálne platnej legislatívy hovoriacej o príspevkových 
organizáciách miest a obcí (termín do 31.12.2014) vedenie nemocnice v súčinnosti s vedením 
mesta hľadá aj potenciálneho prevádzkovateľa/spoluprevádzkovateľa nemocnice, ktorý by za 
mestom stanovených podmienok zabezpečil prevádzku nemocnice a najmä odľahčenie mestského 
rozpočtu. 
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4 Sociálne zabezpečenie 

4.1 Denné centrum 

V Dennom centre sa poskytujú sociálne služby počas dňa osobám, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek, fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodičom s deťmi alebo starým rodičom s vnukom alebo vnučkou. Vytvárajú 
sa tu podmienky na ich kultúrnu činnosť, poskytuje sa sociálne poradenstvo a zabezpečuje 
záujmová činnosť. V Dennom centre sú vytvorené podmienky pre činnosť spoločenských 
organizácií pôsobiacich na území mesta, na ich pravidelné stretávanie a uskutočňovanie poradných 
dní a pod.  

Denné centrum na Mojmírovej 6 v Zlatých Moravciach má kapacitu 100 miest. V rámci 
tejto činnosti sa každoročne pre dôchodcov mesta usporadúvajú jednodňové zájazdy, financie sú 
rozpočtované na úhradu nákladov na dopravu. V roku 2013 bol poznávací zjazd zameraný na 
prehliadku Čičmian (2 autobusy) a na návštevu kúpaliska vo Veľkom Mederi (2 autobusy). 

Usporiadala sa veľkonočná výstava, pravidelne raz do týždňa sa konali tvorivé dielne 
zamerané na ručné práce – háčkovanie, pletenie z papiera, pletenie košíkov, zdobenie kraslíc, 
návštevníčky si medzi sebou vymieňali recepty a pod.  

Konalo sa 28 zdravotných prednášok k zdravej výžive, ktoré boli spojené aj s ochutnávkou, 
ďalej 5 prednášok o bezpečnosti starších občanov, 1 prednáška týkajúca sa sociálnej oblasti, 6 
prednášok týkajúce sa zdravia – konali sa za prítomnosti odborníkov zo zdravotníctva, konalo sa 
novoročné posedenie, fašiangové posedenie, ako aj posedenie pri príležitosti októbra - mesiaca 
úcty k starším. 

4.2 Dom opatrovateľskej služby (DOS) a opatrovateľská 
služba 

DOS sa nachádza na Rovňanovej ul. č. 1, 3, 5 a Kalinčiakovej ul. c. 6, 8 a 10. Dom s 
opatrovateľskou službou slúži na ubytovanie starých a osamelých občanov, ktorých zdravotný stav 
a sociálne pomery odôvodňujú potrebu opatrovateľskej služby a tých, u ktorých možno 
odôvodnene predpokladať, že budú v krátkom čase potrebovať takúto službu vzhľadom na svoj 
vek a zdravotný stav. V DOS sa poskytuje občanom trvalé bývanie dovtedy, kým sú schopní 
zabezpečovať si životné potreby za pomoci opatrovateľskej služby. Nemožno sem prijímať 
duševne chorých, alkoholikov a toxikomanov. Počet klientov opatrovateľskej služby sa v roku 
2013 pohyboval mesačne okolo 95 opatrovaných. Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 
pracovníkov v dome opatrovateľskej služby a 11 opatrovateliek v teréne. Jednalo sa o 
poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta, a to o samoobslužné úkony, úkony 
starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri klientoch.  

4.3 Zariadenie opatrovateľskej služby 

Zariadenie opatrovateľskej služby je účelové zariadenie Mesta Zlaté Moravce s kapacitou 
15 miest pre ťažko postihnutých a starých občanov, zriadené dňa 1. decembra 1992 na základe 
zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Nitre dňa 10.11.1992. V zariadení 
opatrovateľskej služby (ďalej len „zariadenie“) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť 
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opatrovateľskú službu. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
v zariadení fyzická osoba priloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré 
bolo vydané príslušným samosprávnym orgánom. 

Dĺžka pobytu v zariadení je určená poskytovateľom sociálnej služby na určitý čas (spravidla 
6 mesiacov) a ďalej v prípade potreby predlžená podľa individuálnych potrieb prijímateľa 
sociálnej služby.  

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje podľa § 36 zákona 448/2008 Z. z: 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a 
šatstva 

• utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí 

• zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. V zariadení opatrovateľskej služby sa 
poskytuje 24 hodinová starostlivosť a zabezpečovalo ju 5 zdravotných sestier, 1 staničná 
sestra, 2 opatrovateľky. V roku 2013 sa na 15 lôžkach vystriedalo 32 ťažko zdravotne 
postihnutých klientov, ktorí boli odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby 24 hodín denne. 

Obložnosť v roku 2013 bola naplnená na 8,06 klienta na mesiac, čím sa plánovaná hodnota 
obložnosti nenaplnila.  
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5 Kultúra a šport 

5.1 Kultúra 

Kultúrny život mesta Zlaté Moravce predstavujú všestranné kultúrne a športové aktivity i 
spoločenské podujatia. V roku 2013 Mestské stredisko kultúry a športu p. o. usporiadalo rôzne 
kultúrne podujatia ako napríklad Deň detí, 4 divadelné predstavenia, 6 koncertov, 2 výstavy, 
Primátorskú zabíjačku, Stavenie mája, Zlatomoravecký jarmok spojený s oslavami 900.výročia 
mesta, Rockový koncert, Úctu k starším, Primátorskú kvapku krvi. 

5.1.1 Mestská knižnica 

Mestská knižnica, ktorá je toho času umiestnená v priestoroch ZŠ Robotnícka, poskytuje 
základné knižnično–informačné služby a organizuje kultúrno–vzdelávacie aktivity. Obhospodaruje 
34643 knižných jednotiek, 190 audiovizuálnych dokumentov a 5 pripojení na internet. Mestskú 
knižnicu prevádzkuje Mestské stredisko kultúry a športu. V knižnici sa snažíme zvýšiť počet 
čitateľov nákupom nových kníh a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl 
knižnica pripravuje rôzne podujatia a besedy pri príležitostí jubileí spisovateľov. Knižnicu v roku 
2013 navštívilo 1191 čitateľov, čo predstavuje 37875 výpožičiek.  

V knižnici sa uskutočnili v roku 2013 rôzne kultúrno-výchovné podujatia: 27 prednášok, 25 
besied, 1 výstava, 8 kvízov a 4 literárnych hodín. 

5.1.2 Kino Tekov 

Kino Tekov je tiež jedna z možností využitia času kultúrnym spôsobom. Prevádzkovateľom 
je Mestské kultúrne stredisko kultúry a športu. Kino Tekov v prvom rade zabezpečuje premiérové 
filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žáner podľa svojho záujmu. 
Zabezpečuje filmové predstavenia pre základné a stredné školy.  

Návštevnosť kina Tekov bola 3471 divákov, hrubá tržba v roku 2013 predstavovala 
7071 Eur. V kine Tekov sa premietalo 249 predstavení. 

5.1.3 Múzeum 

Neoddeliteľnou súčasťou, ktorá dotvára mesto Zlaté Moravce je Mestské múzeum sídliace 
na prízemí v Migazziovskom kaštieli na Námestí Andreja Hlinku 1. Vzniklo v roku 1896, následne 
bolo premiestnené do Nitry, potom do Bojníc, až sa ustálilo na pôde Zlatých Moraviec. Je 
umiestnené na prízemí severného krídla barokového kaštieľa rodiny Migazzi.  

Múzeum s názvom Tekovské múzeum bolo založené 12. mája 1896, tak ako viacero múzeí 
vo vtedajšom Uhorsku v rámci mileniárnych osláv. Tekovské múzeum však nikdy nebolo 
sprístupnené širokej verejnosti. Rozvoj múzea bol nepatrný a počas I. svetovej vojny sa úplne 
zastavil. V r. 1924 boli zbierky prevezené do Nitry do Štátneho múzea a odtiaľ potom v r. 1951 
do Bojníc. Terajšie múzeum vzniklo 11.10.1947 a sprístupnené bolo 28.8.1955. 

Iniciátorom a dušou Okresného vlastivedného múzea bol stredoškolský profesor, zanietený 
múzejník typu Andreja Kmeťa, Dr. Štefan Rakovský. Podarilo sa mu získať staré zbierky z Bojníc 
a vďaka svojej autorite a všeobecnej obľúbenosti ich rozšíril na takmer 5000 kusov predmetov. 

Vystavené predmety sú rozdelené v dvoch oddeleniach: prírodovednom a historicko-
archeologickom. Súčasťou expozície sú aj zbierky požičané z kaštieľa v Topoľčiankach, ako i 
materiál zo života Janka Kráľa. Vďaka iniciatíve Dr. Rakovského sa na nádvorí múzea vybudoval 
pamätník J. Kráľa, ktorý od r. 1862 až do svojej smrti v r. 1876 žil v Zlatých Moravciach. 
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V r. 1985 rozhodnutím Okresného národného výboru v Nitre prešlo múzeum pod správu 
vtedajšieho Oblastného nitrianskeho múzea. V súčasnosti je pobočkou Ponitrianskeho múzea 
v Nitre.  

5.2 Šport 

Mestské stredisko kultúry a športu spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe 7,8 ha. 
V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko so škvárovou atletickou dráhou (400m), krytou tribúnou, 
šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, 
telocvičňa, areál letného kúpaliska, garáže a technické priestory. Športoviská sú využívané na 
tréningy a súťaže: ženy a dorastenky oddielu pozemného hokeja, deti a mládež i dospelí 
tenisového oddielu, členovia ľahkoatletického a volejbalového oddielu. Centrum voľného času tu 
organizuje rôzne súťaže v tradičných a netradičných športoch. Ostatným organizáciám sa 
poskytujú priestory na rôzne voľné aktivity a podnikové akcie. 

Súčasťou areálu je letné kúpalisko, ktoré v roku 2013 nebolo prevádzkované. Kúpalisko má 
plavecký bazén (20x50m), 2 spojené detské bazény, bufet, sociálne priestory, multifunkčné ihrisko 
s umelou trávou a pieskové volejbalové ihrisko. Kúpalisko v dnešnej podobe má nízku atraktivitu, 
nakoľko vek bazénov je vyše 40 rokov a sú poškodené rozvodné potrubia. Z uvedených dôvodov 
je potrebné uvažovať so zásadnou prestavbou celého areálu. 

Zimný štadión bol počas prevádzky sprístupnený širokej verejnosti od 4. novembra 2013. 
Možnosť korčuľovať poskytovali Technické služby mesta občanom, školám, podnikateľským 
subjektom, ako i hokejovému oddielu.  
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6 Priemysel a obchod mesta Zlaté Moravce 

Najväčšie podniky mesta Zlaté Moravce v roku 2013 podľa počtu zamestnancov sú 
nasledovné: 

 

 Názov spoločnosti  Popis 

1. Secop s.r.o. Výroba čerpadiel a kompresorov 

2. Vion, a.s. Stavebná činnosť, maloobchod 

3. Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. Výroba elektrických motorov, 
generátorov a transformátorov 

4. Fenestra SK s.r.o. Výroba plastových a hliníkových okien 
a dverí 

5. Danfoss spol. s r.o. Výroba elektrických motorov, 
generátorov a transformátorov 

6. Mestská nemocnica prof. MUDr. R. 
Korca DrSc. 

Zdravotná činnosť 

7. Mesto Zlaté Moravce Všeobecná verejná správa 

8. Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Ťažba a spracovanie kameniva 

 
 
K zdynamizovaniu rozvoja zlatomoraveckého regiónu prispelo aj vybudovanie 

priemyselného parku, v ktorom sa etablovali zahraniční investori, vytvorili sa nové pracovné 
príležitosti pre obyvateľov regiónu. Priemyselný park v Zlatých Moravciach nadviazal na 
existujúce výrobné priestory v areáli bývalého Calexu. Svoje zastúpenie tu má strojársky a 
stavebný priemysel, tehlárstvo a taktiež tu vyrástli veľké nákupné reťazce. 

 
V súčasnosti pôsobia v priemyselnom parku tieto najväčšie firmy: 

1) NPL S  s.r.o. – francúzska firma, ktorá poskytuje služby v oblasti výroby kovových súčiastok 

2) Estamp  Slovakia s.r.o. – španielska firma, ktorá pôsobí v oblasti kovospracujúceho priemyslu. 
Hlavnou náplňou je výroba lisovaných súčiastok pre automobilový priemysel 

3) HP strojárne spol. s. r. o. – firma sa venuje výrobe nových strihových a tvárniacich nástrojov, 
vstrekovacích, vákuotvárniacich a vypeňovacích foriem, prípravkov lisovacích, zváracích, 
montážnych a meracích, meradiel a jednouúčelvých strojov 

4) Vodrážka s.r.o. – firma sa špecializuje na výrobu a dodávanie obrábaných, lisovaných a 
zváraných dielov pre automobilový a iný strojárenský priemysel 

5) Axon Central Europe s.r.o - výroba a spracovanie živice, lepidiel, kompozitných materiálov 
pre priemysel 

6) Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. - výroba prevodoviek a motorov, prvkov zameraných na 
sledovanie a reguláciu tlaku, teploty, elektrickej energie a kvapalín 

7) Secop s.r.o - pôsobí v oblasti priemyselných regulačných systémov, chladiacej a klimatizačnej 
techniky, tepelnej techniky 

8) Vion a.s – spoločnosť ponúka cestné, vodohospodárske, inžinierske a bytové stavby, zemné 
práce, sklenárske práce, výstavbu skládok, recykláciu stavebného odpadu, výrobu 
transportného betónu, rekonštrukciu želežničných vlečiek, ubytovanie a stravovanie v hoteli 
Vion 

9) KTL ZM a.s. – spoločnosť ponúka služby povrchových úprav kataforézneho lakovania a iné 
povrchové úpravy 
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7 Organizačná štruktúra Mesta Zlaté Moravce 

7.1 Právne postavenie Mesta Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, združuje 
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt a ktorých práva a povinnosti vyplývajú z platnej 
ústavy.  

Mesto Zlaté Moravce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi. Ukladať mestu 
povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom a na základe medzinárodnej 
zmluvy. Mesto Zlaté Moravce má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme 
dosiahnutia spoločného prospechu. Zrušiť mesto, rozdeliť alebo zlúčiť s inou obcou patrí vláde 
Slovenskej republiky, ktorá vydá rozhodnutie iba so súhlasom mestského zastupiteľstva a na 
základe stanoviska okresného a krajského úradu.  

7.2 Samospráva mesta 

Samospráva mesta sa vykonáva:  
• orgánmi mesta 
• hlasovaním obyvateľov mesta 
• verejným zhromaždením obyvateľov mesta. 

 
Mesto pri plnení samosprávnych funkcií vykonáva najmä:  

• starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta 
• usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta 
• zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií 
• zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom, 

udržiavanie čistoty v meste a podobne 
• chráni životné prostredie na území mesta 
• schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta 
• zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové  
• a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia 
• zabezpečuje verejný poriadok na území mesta 
• zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok na území mesta 
• plní úlohy na úseku sociálnej pomoci 
• vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách 
• vedie obecnú kroniku 
• plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami. 

7.3 Orgány mesta 

Orgánmi mesta Zlaté Moravce sú:  
• mestské zastupiteľstvo 
• primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. 
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Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho 
zástupca, ktorého na návrh primátora na tento účel zvolí na celé funkčné obdobie mestské 
zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva. Zástupcom primátora je Ing. Jozef 
Škvarenina. 

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:  
• mestská rada 
• odborné komisie pri MsZ 
• mestská polícia na čele s náčelníkom PhDr. Mariánom Takáčom.  

7.3.1 Mestská polícia 

Mestská polícia v Zlatých Moravciach bola založená v roku 1991, pôsobí už viac ako 20 
rokov. Mestská polícia ako poriadkový útvar orgánu samosprávy mesta Zlaté Moravce pôsobí pri 
zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany majetku mesta a občanov pred poškodením, stratou 
alebo zničením, ochrany zdravia a života obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrany životného 
prostredia, plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského 
zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Zlaté Moravce. V neposlednom rade pôsobí aj na 
úseku prevencie. 

Primárnou  úlohou mestskej polície je predchádzať páchaniu trestnej činnosti a 
priestupkov na území mesta Zlaté Moravce a preventívnymi aktivitami na školách, športových a 
kultúrnych  podujatiach v súčinnosti s ostatnými orgánmi samosprávy a štátnej správy  prispievať 
k bezpečnejšiemu a kultúrnejšiemu spôsobu života v meste. 

Mestská polícia dozerá na riadne a hospodárne osvetlenie ulíc a verejných priestranstiev, 
na správne označenie nebezpečných miest  (chodníky, komunikácie),  na včasné odstránenie 
porúch a závad na verejných priestranstvách (napr. prekopávky), na zákonné užívanie verejných 
priestranstiev, na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach, verejných priestranstvách, 
vo verejne prístupných objektoch a v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom, aj na ochranu 
ovzdušia proti znečisťovaniu. Dozerá na dodržiavanie zákona o ochrane pred alkoholom a inými 
toxikomániami, kontroluje reštauračné zariadenia, diskotéky za účelom zistenia porušení 
zákonných ustanovení, kontroluje dodržiavanie zákona o podmienkach predaja a rozširovanie tlače 
a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť mládeže. Kontroluje, či občania a organizácie majú 
predpísané doklady na vykonávanie stavebných prác, na skladovanie materiálu, obalov a iných 
vecí na verejných priestranstvách, zároveň kontroluje či sú dodržané lehoty určené povoleniami. 
Pravidelne sleduje stav, údržbu a čistenie verejných chodníkov a vozoviek verejných komunikácií, 
stav, údržbu a prípadné poškodzovanie verejnoprospešných zariadení. 

V roku 2013 pracovalo na Mestskej polícii v Zlatých Moravciach spolu 12 príslušníkov.  
K počtu príslušníkov mestskej polície treba však uviesť, že zostávajúci počet 12 príslušníkov nie je 
postačujúci. Vzhľadom na zvýšené požiadavky od občanov mesta, mestského úradu je nutné do 
budúcnosti uvažovať so zvýšením počtu príslušníkov MsP tak, aby bolo možné zabezpečiť 
efektívnu pomoc občanom mesta počas 24 hodín denne počas celého roku. V priebehu roku 2013 
neboli zaznamenané žiadne oficiálne sťažnosti na konanie príslušníkov mestskej polície zo strany 
obyvateľov mesta. 
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V roku  2013  mestská polícia  riešila 725 priestupkov z tohto počtu 646 v blokovom 
konaní  na celkovú sumu 9000 Eur. V tomto roku bolo na základe vlastného zistenia, alebo na 
podnet občanov odchytených viac ako 33 túlavých a zabehnutých psov, ktoré boli následne 
umiestnené v miestnom útulku. Celkovo bolo v priebehu roku prijatých telefonicky, osobne alebo 
písomne 707 oznámení. Väčšinu týchto oznámení mestská polícia prijala  telefonicky 
prostredníctvom bezplatnej linky 159. Objasnenosť priestupkov MsP v roku 2013  bola vo  výške 
96 %, kde z 83 celkovo objasňovaných priestupkov sa k dnešnému dňu nepodarilo objasniť len 3. 

V  roku 2013 Mestská polícia v Zlatých Moravciach pokračovala v projektoch zameraných 
hlavne na mládež a to projekt „Správaj sa normálne“ a  „Obchodovanie s ľuďmi“. Na  základných 
školách na ul. Robotníckej, Spojenej škole na ul. Janka Kráľa  a na stredných školách – GJK na ul. 
SNP, Obchodnej akadémii na Bernolákovej ul. a  Združenej strednej škole na ul. SNP  (POU) sme 
vykonali besedy so žiakmi a študentmi zameriavané na jednotlivé projekty a na činnosť mestskej 
polície v oblasti ochrany majetku, zdravia občanov, oboznámenie žiakov kde, kedy a ako sa 
obrátiť o pomoc v prípade problémov, kde si čo môžu vybaviť, o záškoláctve, šikanovaní 
a o návykových látkach (alkohol, cigarety, drogy). Besied sa zúčastnilo  celkovo 678 žiakov 
základných a stredných škôl. Taktiež sme navštívili aj miestne materské škôlky. Počas roku sme 
začali navštevovať aj denné centrum pre seniorov, kde sme vykonali viacero prednášok ohľadom 
bezpečnosti seniorov. Počas roku sa vykonávali kontroly v reštauračných zariadeniach  na území 
mesta zamerané na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami. V školských zariadeniach 
na území mesta sme v sledovanom období vykonali celkovo  73 kontrol zameraných na 
dodržiavanie ustanovení zákona na ochranu nefajčiarov. 

Bezpečnostný monitorovací kamerový systém (BMKS) v súčasnosti pozostávajúci z 5. 
kamier užíva mestská polícia od roku 2003. Za toto obdobie bolo prostredníctvom BMKS 
zistených desiatky priestupkov týkajúcich sa hlavne poškodzovania verejnoprospešných zariadení, 
verejnej zelene, znečisťovania verejných priestranstiev, porušovania zákazových dopravných 
značení. V mnohých prípadoch sme orgánom činným v trestnom konaní poskytli záznamy pri 
dokazovaní a objasňovaní trestnej činnosti alebo dopravných nehôd. Od mesiaca december 2011 
opätovne funguje pracovisko tzv. „Chránená dielňa“, pričom štyria ZŤP pracovníci sa striedajú pri 
monitorovaní kamerového systému. V roku 2012 došlo k modernizácii záznamového 
a dozorového zariadenia. V priebehu roku 2013 boli inštalované  ďalšie dve kamery. Jedna bola 
inštalovaná v centre mesta na ulici Janka Kráľa a to prostredníctvom daru a druhá bola inštalovaná 
v mestskej časti Chyzerovce a to prostredníctvom dotácia a vlastných zdrojov mesta. Počas roku 
sme 21x riešili priestupcov na základe záznamu BMKS. Na základe žiadosti PZ SR sme 17x 
poskytli záznam na ďalšie využitie v trestnom konaní. Možnosť využitia záznamu BMKS je 
výhodou aj preto, že mestská polícia nevykonáva doposiaľ svoju činnosť nepretržite 24 hod..  

7.4 Mestské zastupiteľstvo 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorým je Ing. Michal Borkovič. Funkciu 
kontrolóra zastáva od 1.4.2011. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu 
úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Mestské zastupiteľstvo ho do funkcie volí a 
odvoláva na dobu 6 rokov. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako 
aj do akýchkoľvek iných dokumentov. Výsledky kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu a 
primátorovi. 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje stále alebo dočasne výkonné, 
kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. 

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v 
priamych voľbách obyvateľmi mesta.  

Počet poslancov mestského zastupiteľstva je devätnásť. Bližší prehľad je v nasledujúcej 
tabuľke: 
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Prehľad poslancov mestského zastupiteľstva v roku 2013: 
P.č. Poslanec MsZ / politická príslušnosť P.č. Poslanec MsZ / politická príslušnosť 

1. 

Erika Babocká / NEKA 

 
 

8. 

Ing. Viliam Rumanko / SNS 

 
 

2. 

Eva Dubajová / SMER-SD, KDH, ĽS-
HZDS 

 
 

9. 

Vladimír Klučiar / SMER-SD, KDH, ĽS-
HZDS 

 
 
 

3. 

Mgr. Milan Galaba / SMER-SD, KDH, 
ĽS-HZDS 

 
 

10. 

Ing. Peter Lisý / ZSNS 

 

4. 

Ing. Peter Hollý / SMER-SD, KDH, ĽS-
HZDS 

 
 

11. 

Ivan Madola / SMER-SD, KDH, ĽS-
HZDS 

 
 

5. 

Ivan Hritz / KSS 

 
 

12. 

PaedDr. Pavol Petrovič / NEKA 

 
 

6. 

PaedDr. Dušan Husár /SDKÚ-DS, od 
1.9.2013 NEKA 

 
 

13. 

Mgr. Pavel Šepták / NEKA 
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7. 

Ľudovít Chládek / NEKA 

 
 
 
 
 

14. 

Ing. Jozef Škvarenina /SMER-SD, KDH, 
ĽS-HZDS 

 
 
 
 

15. 

Ing. Ladislav Boršč / SMER-SD, KDH, 
ĽS-HZDS 

 

18. 

PharmDr. Ivona Vicianová/ NEKA 

 

16. 

Jozef Tonkovič / NEKA 

 

19. 

Miroslav Záchenský / SMER-SD, KDH, 
ĽS-HZDS 

 

17. 

Mgr. Denisa Uhrinová / SMER-SD, KDH, 
ĽS-HZDS 

 
 

 

 

7.5 Mestská rada a komisie 

Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo 
kedykoľvek odvolať.  

Počet členov mestskej rady tvorí 5 poslancov mestského zastupiteľstva. Sú nimi: Mgr. 
Milan Galaba, Vladimír Klučiar, Ing. Peter Lisý, Mgr. Pavel Šepták a Ing. Jozef Škvarenina. V 
zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie rozhodujúcich politických strán mesta.  

Komisie sú stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré zriaďuje 
mestské zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta, 
ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Predsedom komisie je poslanec mestského 
zastupiteľstva. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec, ktorý 
nie je členom mestskej rady bol členom aspoň jednej komisie.  

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach zriaďuje tieto stále komisie:  
• komisia finančná 
• komisia kontroly 
• komisia sociálno-zdravotná a bytová 
• komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít 
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• komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a 
regionálneho rozvoja 

• komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
• komisia výstavby, územného plánovania, život. prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 
• komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí 
• komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie 
• komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

7.6 Mestský úrad 

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva (MZ) a primátora. Je zložený 
z pracovníkov mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné veci MZ, primátora, mestskej 
rady, komisií a ďalších orgánov, zriadených mestským zastupiteľstvom. Je zložený 
z nasledovných oddelení: 

 
1) úsek primátora 

a) sekretariát – zahŕňa  pracovné miesto vedúcej sekretariátu a sekretárky 
b) právnik úradu. 

 
2) oddelenia, ktoré spadajú do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu úradu: 

a) oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok  
• referát správy dane z nehnuteľností (súčasne vedúci oddelenia)  
• referát poplatku za komunálny odpad 
• referát ostatných miestnych daní  
• referát vymáhania pohľadávok 
• referát miestnych daní a vyrubovania sankcií 

b) oddelenie projektov a propagácie mesta 
• referát projektov a verejného obstarávania (súčasne vedúci oddelenia) 
• referát pre projekty a aktivačnú činnosť  
• referát pre verejné obstarávanie, šport a kultúru  
• referát Tekovských novín – zahŕňa miesto šéfredaktora a redaktora  
• referát cestovného ruchu a marketingu 

c) oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti 
• referát investičnej výstavby (súčasne vedúci oddelenia)  
• referát dopravy 
• referát životného prostredia   
• referát územného plánovania  
• referát ŠFRB 
• technik BOZP a PO  
• referát odpadového hospodárstva a bytovej politiky 

d) oddelenie financií a rozpočtu 
• referát financií (súčasne vedúci oddelenia) 
• referát rozpočtu a dotácií 
• hlavná účtovníčka 
• účtovníčka pre školstvo 
• pokladňa 
• referát fakturácie a evidencií   
• referát účtovníctva a skladových evidencií  
• referát personalistiky a miezd 
• účtovníčka - fakturantka. 

e) oddelenie vnútornej správy a služieb občanom 
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• referát vnútornej správy (súčasne vedúci oddelenia) 
• referát škôl a školských zariadení  
• školský úrad  
• referát sociálnych vecí  
• referát evidencie obyvateľstva, domov, bytov a stavieb 
• správca siete a informačný technik  
• referát registratúrneho strediska, CO a obrany 
• kancelária prvého kontaktu 
• podateľňa 
• doručovateľka 
• matričný úrad  
• upratovačky  
• údržbár, kurič 

f) oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
• referát pre stavebné konanie (súčasne vedúci oddelenia) 
• referát pre stavebné konanie a drobné stavby 
• referát pre administratívu stavebného konania 
• referát pre agendu nájomných vzťahov a podnikateľskej činnosti 
• referát pre pasportizáciu a správu majetku mesta 
• referát pozemkovej agendy 

7.7 Činnosť dcérskych účtovných jednotiek v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové a príspevkové 
organizácie. Medzi rozpočtové organizácie patria základné školy a základná umelecká škola v 
Zlatých Moravciach.  

Bližší prehľad o činnosti základných škôl je v kapitole 2.2. Základné školy. 
 
Tabuľka 2. Prehľad rozpočtových organizácií 

 Rozpočtové organizácie Adresa: Zl. Moravce Štatutár IČO 

1. Základná škola Mojmírova 2 Mgr. Dagmar Chrenková 37865056 
2. Základná škola Pribinova 1 PaedDr. Ivan Rőhman 37865081 
3. Základná škola Robotnícka 25 Mgr. Jana Dudášová 37865111 
4. Základná umelecká škola Janka Kráľa 4 Mgr. Gejza Hlavatý 37865161 

 
Tabuľka 3. Prehľad príspevkových organizácií 

 Príspevkové organizácie 
Adresa: Zl. 
Moravce 

Štatutár IČO 

1. 
Mestská nemocnica  
prof. MUDr. Rudolfa Korca, Dr.Sc. 
Zlaté Moravce 

Bernolákova 4 JUDr. Ing. Martin Cimrák 17336015 

2. 
Mestské stredisko kultúry a športu 
p. o. 

Nám. A. Hlinku 1 Simona Holubová 18141200 

3. 
Službyt Zlaté Moravce,  
mestský podnik 

Radlinského 14 Mgr. Peter Sendlai 18047343 

4. 
Technické služby mesta 
Zlaté Moravce 

Bernolákova 59 Branislav Varga 00587168 

5. 
Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik 

Robotnícka 1 Marián Tomajko 31410529 
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7.7.1 Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 
Mesto Zlaté Moravce.  

Základný predmet hlavnej činnosti: 
• výkon správy zvereného majetku, zabezpečenie preventívnych a bežných opráv, údržby, 

úprav a vedenie jeho evidencie 
• prenájom nebytových priestorov 
• správa, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia majetku mesta Zlaté Moravce 
• vodoinštalatér, údržbár, automechanik, kúrenár, výťahár, stolár, zámočník 
• administratívne činnosti spojené s nakladaním s bytovým majetkom mesta 
Podnikateľská činnosť:  
• správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných činností 
• oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 

/projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej 
techniky a montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 

• opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 
 
Na základe neustále narastajúcich pohľadávok za neplatenie nájomného v mestských 

bytoch, hlavne na ul. 1. Mája, Službyt mestský podnik v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce, 
komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou pri MsZ pristúpil k radikálnejšiemu vymáhaniu 
pohľadávok. Nájomné zmluvy sa v týchto bytoch uzatvárali na dobu určitú v polročných 
intervaloch, v bytovke na ul. Rovňanova 1,3,5 na dobu určitú jeden rok. 

 
Službyt Zlaté Moravce mestský podnik v roku 2013 spravoval 996 bytov, z toho:  

• nepredané byty 230 (vo vlastníctve Mesta) 
• predané byty 766 (v osobnom vlastníctve) 
• nebytové priestory: zdravotné stredisko ul. Hviezdoslavova 64 a nebytové priestory na ul. 

J. Kráľa č.1 
 
 
 

Kategorizácia bytov: 

 nepredané byty predané byty 

I.  kategória 136 704 
II. kategória 93 62 
III. kategória 0 0 
IV. kategória 1 0 

 
 
 

Izbovitosť: 

 nepredané byty predané byty 

garsónky 1 56 
1-izbové 54 58 
2-izbové 145 238 
3-izbové 29 378 
4-izbové 1 36 
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7.7.2 Technické služby Mesta Zlaté Moravce 

Technické služby mesta Zlaté Moravce boli zriadené ako príspevková organizácia mesta 
Zlaté Moravce dňa 01.01.1996.  

Základný predmet činnosti: 
• prevádzkovanie, oprava a údržba verejného  osvetlenia, signalizačného zariadenia, 

slávnostného osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby 
• strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 

parkovísk a chodníkov 
• zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu pre obyvateľov Mesta Zlaté 

Moravce a pre právnické subjekty 
• prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu a prevádzkovanie kompostárne 
• vykonávanie opravy a údržby mechanizačných prostriedkov v správe Technických služieb 

mesta Zlaté Moravce 
• vykonávanie prepravy pre potreby mesta 
• oprava, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, mostov, 

čakární MHD, dopravné značenie MK v správe mesta 
• vykonávanie stavebnej údržby a prác stavebnými mechanizmami 
• prevádzkovanie zimného štadióna 
• prevádzkovanie a udržiavanie mestských trhovísk a verejného WC 
• výkon správy verejného majetku, zabezpečenie jeho údržby, úpravy a vedenie jeho 

evidencie 
• prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám 

Podnikateľská činnosť: 
• oprava, údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenia, slávnostného osvetlenia, 

zabezpečovanie verejnej výzdoby ( pre tretie osoby) 
• strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 

parkovísk a chodníkov (pre tretie osoby) 
• zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

( pre tretie osoby) 
• prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia, 
• dopravná činnosť 
• poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami 
• stavebná činnosť, autoopravárenská činnosť, elektrozámočnícka činnosť 
• obchodná činnosť 

  
Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečovali v roku 2013 vývoz komunálneho 

odpadu od právnických a fyzických osôb, vývoz odpadu z čistenia ulíc, zber a odvoz malých 
smetných nádob z verejných priestranstiev a výmenu smetných nádob od obyvateľov po skončení 
ich životnosti. Odpad bol vyvážaný na Skládku komunálneho odpadu Zlaté Moravce. Pravidelný 
odvoz komunálneho odpadu sa vykonával 5–krát za týždeň. Obyvatelia mesta Zlaté Moravce si 
zvykli na pravidelné jarné a jesenné upratovanie. Odvoz stanovíšť, kde sú postavené zberné 
nádoby počas jesenného a jarného upratovania zabezpečovali Technické služby mesta Zlaté 
Moravce. Rozmiestňovanie zberných nádob na jednotlivé stanovištia a termín zberu VKO bolo 
oznamované mestským rozhlasom a ostatnými prostriedkami zverejňovania.  

Technické služby mesta prevádzkujú verejné toalety na Chalupkovej ulici. Vyšší počet 
verejných toaliet nie je potrebný, nakoľko v meste je vybudovaných viacero hypermarketov, 
reštaurácií a podobne, ktoré občania využívajú bezplatne. 

 
V roku 2013 používala účtovná jednotka v účtovníctve účtovný pomer v členení Hlavná 

činnosť 67 % a podnikateľská činnosť 33 %. Technické služby v roku 2013 mali zostavený 
rozpočet v celkovom objeme finančných prostriedkov vo výške 675 240 eur. Z toho príspevok 
z mesta bol v roku 2013 vo výške 625 000 eur. Členenie výdavkov sa realizovalo na základe 
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príspevku z rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 
2013. 

  
Technické služby mesta Zlaté Moravce vykonávali nasledovnú podnikateľskú činnosť: 

• Vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre obce 
a iné právnické osoby - v tejto oblasti v roku 2013 sa dosiahli výnosy 393 114,98 Eur, z 
toho tržby v sume 277 447,24 Eur. Pohľadávky  k 31.12.2013 boli 61 540,41 Eur. 

• Pestovateľská pálenica - bola v prevádzke od 02.09.2013. Jej výkon a prevádzka je 
závislá od úrody ovocia v danom roku.  Zisk bol 5 162,29 Eur. 

• Stavebná činnosť- v roku 2013 stredisko stavebná činnosť, v ktorom sa vykonávajú 
drobné stavebné úpravy, prípadne požičiavanie strojov, vytvorilo zisk 6 554,91 Eur. 
  

V roku 2013 Technické služby mesta Zlaté Moravce zamestnávali v pracovnom pomere 
v priemere 50 osôb. 

 
Zámerom do budúcnosti je nutná obnova vozového parku. Stav strojov a áut je veľmi zlý. 

Priemerný vek nákladných automobilov je 24 rokov. Z toho dôvodu bolo vyradené posýpacie 
zariadenie UNIKOM, ktoré bolo nefunkčné. V ďalších rokoch bude potrebné pokračovať 
v postupnom obnovovaní strojového parku (pri rozšírení obcí na zber komunálneho odpadu o 
ďalšie auto na zvoz komunálneho odpadu, kompaktor na zhutnenie skládky, nákladný automobil 
a iné). 

Ďalším zámerom  do najbližších rokov je vybudovanie Integrovaného zariadenia pre 
nakladanie s odpadmi v meste Zlaté Moravce a pridruženom regióne, kde sa separáciou 
a triedením komunálneho odpadu zabezpečí maximálne zhodnotenie jeho jednotlivých zložiek, 
v prípade schválenia sa projekt bude realizovať poskytnutím nenávratného finančného príspevku 
z Eurofondov. 

7.7.3 Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik boli zriadené ako príspevková 
organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.1994.  

Základný predmet činnosti: 
• starostlivosť o zeleň na území mesta 
• výsadba a údržba zelených plôch v meste 
• prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov 
• starostlivosť o detské ihriská, ich údržba, obnova 
• starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky 
• správa zvereného majetku a zabezpečenie jeho údržby 
• prevádzkovanie turisticko-informačného centra 
• prevádzkovanie útulku pre psov 
• prenájom nebytových priestorov 

Podnikateľská činnosť: 
• výroba vencov, kvetov a ich aranžovanie 
• poradenská činnosť pre záhradkárov 
• inzertné služby 
• pohrebná služba – preprava zosnulých, kopanie hrobov 
• stavebná činnosť 
• úprava priestorov, zakladanie trávnikov, výsadba stromov, kvetov, kríkov 
• maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností podľa ŽL SPČ: Zo 2002/16421/00008, 

reg. č.   696/2002 
 

Záhradnícke služby na úseku verejnej zelene spravuje 97 ha zelene. Do zelene patria dva 
chránené parky, a to Pietny park pri hrobke Migazziovcov a Park Janka Kráľa pri kaštieli (dnešné 
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Mestské stredisko kultúry a športu), ktorého rekonštrukcia bola nedávno ukončená a bol 
odovzdaný verejnosti. Vykonáva sa pravidelné opilovanie stromov podľa ulíc, ktoré si to 
vyžadujú, najmä v starom meste, opilovanie veľkých stromov ako aj výrub poškodených stromov 
po odsúhlasení orgánmi životného prostredia. U starých stromov sa prevádza expertíza jeho 
stability odborníkom, ktorý po zistení deštrukcie odporúčajú jeho vypílenie. Zeleň na území mesta 
bola dopĺňaná novou výsadbou stromov, kríkov, vysádzali sa letničky, cibuľoviny. V meste sa 
pravidelne dopĺňali lavičky, zabezpečovala sa údržba smetných košov.  

Záhradnícke služby spravujú a udržujú mestské ihriská a pieskoviská, ktoré sa pravidelne 
čistia a dezinfikujú a podľa potreby dopĺňajú novým pieskom. Záhradnícke služby zabezpečujú 
údržbu 3 cintorínov: mestského cintorína v Zlatých Moravciach o výmere 32049 m2 
(evidovaných je 3131 hrobových miest, 229 krýpt), cintorína v Chyzerovciach o výmere 14 328 
m2 (742 hrobových miest a 6 krýpt) a cintorína v Prílepoch o výmere 1787 m2 (303 hrobových 
miest a 2 krýpt). 

Turisticko-informačnú kanceláriu (TIK) navštívilo viac ako 3500 turistov, študentov, 
občanov a návštevníkov mesta. TIK ponúka propagačné tlačoviny o našom meste a regióne 
horného Požitavia, pohľadnice, mapy, knihy a brožúry o významných osobnostiach, skladačky 
o kultúrnych pamiatkach mesta, pamätné mince, keramiku. Ďalej sú to tričká a čiapky s erbom 
mesta a rôzne darčekové predmety. Spolupracuje so všetkými prevádzkovateľmi turisticky 
atraktívnymi ponukami v regióne Zlaté Moravce. Kaštieľ, Žrebčín Topoľčianky, Lesy š.p., Zubria 
obora a obec Topoľčianky, Arborétum Mlyňany, obcami Hostie, Hronský Beňadik, Kostoľany pod 
Tríbečom a inými. 

TIK zorganizovala pre záujemcov z radov občanov mesta exkurziu s odbornými 
sprievodcami po pamiatkach mesta. Spoznali tak históriu a súčasný stav Župného domu, Kaštieľa 
Migazziovcov, Mauzóleum a pietny park, kostol sv. Michala Archanjela a Múzeum v Zlatých 
Moravciach. TIK všetky aktivity propagovala cez rozhlas, televíziu a tlačené médiá. TIK vydala 
pohľadnicu k 900.výročiu prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach. Vyše 700 záujemcov si 
pozrelo expozíciu „História Zlatých Moraviec – archeologické predmety a staré fotografie“. 
TIK organizačne zabezpečila: 

• výstavu „Ochrana prírody a životného prostredia“ 
• výstavu žiackych výtvarných prác pod názvom „Ekoplagát 2013“ 
• exkurziu do areálu „Zubria obora“ pri príležitosti 55. výročia založenia chráneného areálu 
• premietanie „EKO filmový festival“ na tému „Krása príroda a jej ochrana“ za účasti autora 

Stanislava Kováča 
• exkurziu pre žiakov ZŠ do chráneného areálu „Zubria obora“ 
• výstavu „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach“ 
• podujatie „História školstva v Zlatých Moravciach“ 
• výstavu malieb žiakov zo základných škôl na tému „Moje mesto očami detí“ 
• výstavu historických fotografií, dokumentov, kroniky, množstvo historických predmetov, 

diplomy, ocenenia a odznaky, ktoré dokumentovali „90. rokov organizovanej turistiky 
v Zlatých Moravciach“  

• výstavu na tému „História športov a úspechy športovcov Zlatých Moraviec“ 
• projekt z grantu Trenčianskej nadácie na „Obnovu Náučného turistického chodníka 

Zlatými Moravcami“ a vydanie Propagačnej brožúry o pamiatkach a turistických 
zaujímavostiach Zlatých Moraviec a regiónu Horného Požitavia 

• slávnostné odovzdanie prvej etapy Požitavských cyklotrás do užívania, ktoré sa 
uskutočnilo v mesiaci november 2013 za účasti predsedu NSK Milana Belicu a ďalších 
pozvaných hostí a médií 
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7.7.4 Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce: 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, Dr.Sc Zlaté Moravce bola zriadená ako 
príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.2003. 

Základný predmet činnosti: 
• poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
• poskytovanie ústavnej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti 
• poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne 
• prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám 

Podnikateľská činnosť: 
• výkon dopravnej zdravotnej činnosti 
• stravovacie služby 
• pranie a žehlenie prádla 
• verejné obstarávanie 
• denný stacionár v zmysle  § 40  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

 
Bližší prehľad o činnosti Mestskej nemocnice prof. MUDR. Rudolfa Korca, Dr.Sc. Zlaté 

Moravce je v kapitole 3.1. Mestská nemocnica prof. MUDR. Rudolfa Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce 
na str. 16. 

7.7.5 Mestské stredisko kultúry a športu p. o. 

Mestské stredisko kultúry a športu p. o. bolo zriadené ako príspevková organizácia mesta 
Zlaté Moravce dňa 1. 1. 2012. 

Základný predmet činnosti: 
• plní úlohy kultúrnej a výchovno-vzdelávacej činnosti v meste 
• organizuje vystúpenia profesionálnych súborov a kultúrno-výchovné súťaže a prehliadky 
• organizuje a zabezpečuje festivaly (populárna hudba, folklórne festivaly) 
• organizuje výstavy amatérskych a profesionálnych výtvarníkov a umelcov 
• spolupracuje pri organizovaní mestských a kultúrnych akcií 
• prevádzkuje kultúrne domy (Prílepy, Chyzerovce) 
• zabezpečuje premietanie filmov našej a zahraničnej produkcie 
• organizuje v letných mesiacoch bežného roka premietanie filmov na amfiteátri 
• zabezpečuje premietanie zábavných, poučných a odborných filmov pre základné a stredné 

školy 
• zabezpečuje prevádzku knižnice 
• organizuje besedy so spisovateľmi a odborné prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ 
• zriaďuje súbory a krúžky záujmovej činností 
• organizuje spoločenské zábavy a diskotéky 
• spravuje zverený majetok a zabezpečuje jeho údržbu 
• dáva do prenájmu nebytové priestory právnickým a fyzickým osobám 

 
Bližší prehľad o činnosti Mestského strediska kultúry a športu p. o. je v kapitole 5.1. 

Kultúra na str. 21. 



Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 

 

 

37 

 
 

8 Rozpočet mesta Zlaté Moravce na rok 2013 
a jeho plnenie 

8.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2013  

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom 
roku. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočtový rok je zhodný 
s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.  
 

Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:  
a) štátu k rozpočtom mesta, ktorými sú: 

- podiely na daniach v správe štátu, 
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

b) mesta k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorými sú: 
- rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, 
- príspevky príspevkovým organizáciám. 

c) mesta k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území 
mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 

d) mesta k rozpočtom iných obcí, k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia 
mesto patrí, ak plnia spoločné úlohy. 

 
Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s 
osobitným predpisom.  

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 
operácie.  
 

 
Rozpočet 
schválený 

Rozpočet po zmenách 
 

Skutočnosť 
Príjmy celkom 6 508 400 7 249 746 7 354 478 

Z toho :    
Bežné príjmy 6 393 389 6 848 931 6 953 169 

Kapitálové príjmy 0 84 284 85 913 

Príjmové finančné 
operácie 115 011 316 531 

 
315 396 

Výdavky celkom 6 457 655 7 247 746 7 068 081 

Z toho :    
Bežné výdavky 6 216 589 6 709 388 6 552 394 

Kapitálové výdavky 40 000 330 212 307 707 

Výdavkové finančné 
operácie 201 066 208 146 

 
207 980 
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Schválený rozpočet mesta a rozpočet po zmenách - príjmy 

 
 

 
 
 

Schválený rozpočet mesta a rozpočet po zmenách - výdavky 
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Plnenie rozpočtu mesta v roku 2013 bolo nasledovné: 
 
Prehľad príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2013 

Príjmy bežného rozpočtu 
(v celých Eur) 
podľa ekonomickej 
klasifikácie 

ROZPOČET 
2013 

ROZPOČET po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% plnenia 
k 31.12.2013 

bežné príjmy spolu 6 393 389 6 848 931 6 953 169 101,52 
z toho:     
a) daňové príjmy 3 962 280 3 924 280 4 032 325 102,75 
b) nedaňové príjmy 957 470 1 028 594 982 003 95,47 
c) granty a transfery 1 473 639 1 896 057 1 938 841 102,26 
kapitálové príjmy 0 84 284 85 913 101,93 
príjmové finančné operácie 115 011 316 531 315 396 99,36 

CELKOM PRÍJMY 6 508 400 7 249 746 7 354 478 101,44 

bežné výdavky, 6 216 589 6 709 388 6 552 394 97,66 
z toho:     
všeobecné verejné služby 1 216 955 1 322 990 1 288 165 97,37 
obrana 1 742 742 712 95,96 
verejný poriadok a bezpečnosť 211 680 200 180 192 912 96,37 
ekonomická oblasť 154 202 216 146 209 170 96,77 
ochrana životného prostredia  850 000 871 847 871 620 99,97 
bývanie a občianska 
vybavenosť  197 464 201 964 202 700 100,36 
zdravotníctvo  240 000 240 000 240 000 100,00 
rekreácia, kultúra a 
náboženstvo  231 000 190 587 176 040 92,37 
vzdelávanie 2 711 888 2 978 381 2 928 815 98,34 
sociálne zabezpečenie 401 658 486 551 442 260 90,9 
kapitálové výdavky 40 000 330 212 307 707 93,18 
finančné výdavkové operácie 201 066 208 146 207 980 99,92 

CELKOM VÝDAVKY 6 457 655 7 247 746 7 068 081 97,52 

 
 
 
 
Prehľad príjmov v rozpočte Mesta Zlaté Moravce v roku 2013 
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Prehľad čerpania výdavkov v rozpočte Mesta Zlaté Moravce v roku 2013 
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9 Hospodárenie mesta  a rozdelenie rozpočtového 
výsledku hospodárenia za rok 2013 

Prehľad skutočných príjmov a výdavkov za rok 2013 
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2013 

Bežné príjmy spolu 6 953 169,11 

z toho :bežné príjmy obce  6 953 169,11 

               bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 6 552 393,93 

z toho : bežné výdavky  obce  4 559 340,88 

                bežné výdavky  RO 1 993 053,05 

Bežný rozpočet 400 775,18 

Kapitálové  príjmy spolu 85 913,43 

z toho : kapitálové  príjmy obce  85 913,43 

               kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 307 706,64 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  298 642,14 

                kapitálové  výdavky  RO 9 064,50 

Kapitálový rozpočet  -221 793,21 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 178 981,97 

Vylúčenie z prebytku  75 334,65 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 103 647,32 

Príjmy z finančných operácií 315 395,86 

Výdavky z finančných operácií 207 980,27 

Rozdiel finančných operácií 107 415,59 

PRÍJMY   SPOLU   7 354 478,40 

VÝDAVKY   SPOLU 7 068 080,84 

Hospodárenie obce  286 397,56 

Vylúčenie z prebytku 75 334,65 

Upravené hospodárenie obce 211 062,91 
 
 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na 
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) 
a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 30.580,97 Eur, a to na:  
• výmenu okien a dverí v ZŠ Mojmírova v sume 30.000,00 Eur 
• dopravné žiakom – Základným školám v sume 580,97 Eur 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 6.509,00 Eur, a to na: 
• obstarávanie 3 ks meračov rýchlosti motorových vozidiel v sume 6.509,00 Eur 
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c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od TESCO STORES SR, a. s. na 
bežné výdavky - osadenie regulačných stĺpikov podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 188,49 Eur  

d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Nadácie Ekopolis Banská Bystrica 
na kapitálové výdavky - solárne panely v MŠ Kalinčiakova podľa ustanovenia § 5 ods. 3 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 5.000,00 Eur  

e) nevyčerpané prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovania so ŠR účelovo určených od 
MŠVVaŠ SR na bežné výdavky – projekt „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality 
života seniorov“ podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v sume 33.056,19 Eur,  

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

Prebytok rozpočtu v sume 178.981,97 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
prostriedky  zo ŠR v sume 75.334,65 EUR  navrhujeme použiť na: 

• tvorbu rezervného fondu vo výške 103.647,32 EUR 
 

Zostatok  finančných operácií v sume 107.415,59 EUR, navrhujeme použiť na: 
• tvorbu účelového fondu vo výške 106.099,04 EUR 

(získaného z poplatku za uloženie odpadu) 
• tvorbu rezervného fondu vo výške 1.316,55 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme: 

• skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 104.963,87 EUR, 
• skutočnú tvorbu účelového fondu za rok 2013 vo výške 106.099,04 EUR.  



Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 

 

 

43 

 
 

10 Bilancia aktív a pasív  

Bilancia aktív a pasív 

Údaje o aktívach a pasívach v celých Eur 
Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Neobežný majetok spolu 17 859 177 18 172 623 
Dlhodobo nehmotný majetok 48 268 47 269 
Dlhodobo hmotný majetok 15 197 993 15 512 437 
Dlhodobý finančný majetok 2 612 916 2 612 916 
Obežný majetok spolu 3 049 860 3 623 714 
Zásoby 12 480 10 939 
Zúčtovanie transferov verejnej správy 1 848 905 2 356 604 
Dlhodobé pohľadávky 1 297 1464 
Krátkodobé pohľadávky 680 983 833 005 
Finančný majetok                 506 195 421702 
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov  budúcich období 14 918 8534 
Aktíva celkom: 20 923 955 21 804 871 
PASÍVA:   
Vlastné imanie 17 602 153 18 452 175 
V tom: oceňovacie rozdiely z precenenia majetku  0 0 
 nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 18 626 408 19 625 317 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 024 254 -1 173 143 
Záväzky: 2 204 498 2 317 483 
V tom: ostatné krátkodobé rezervy 141 391 114 339 
 zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 70 146 56 794 
 dlhodobé záväzky 202 365 207 896 
 krátkodobé záväzky 376 467 471 249 
 bankové úvery a výpomoci 1 414 129 1 467 205 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 1 117 304 1 035 213 
Pasíva celkom: 20 923 955 21 804 871 

 
 
Komentár k bilancii aktív a pasív 

Vyhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta vychádza z údajov účtovnej závierky 
zostavenej k 31.12.2013 uvedenej v účtovných a finančných výkazoch. 

 
Celkový majetok mesta za rok 2013 je 20 923 955 Eur. 

 
Dlhodobý nehmotný majetok 

Celková účtovná zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku je 48.268 Eur. 
V roku 2013 sa obstaral nehmotný majetok (ostatný dlhodobý nehmotný majetok -

aktualizácia UPN) v hodnote 11.844Eur a odpisovaním sa znížila hodnota nehmotného majetku. 
 

Dlhodobý hmotný majetok 
Celková účtovná zostatková hodnota  dlhodobého hmotného majetku je 15 197 993 Eur. 
V roku 2013 sa na účte 031 – pozemky zvýšila hodnota majetku zápisom prevodu majetku 

zo ŠR do majetku obce a znížila hodnota majetku odpredajom pozemkov. Celková účtovná 
zostatková hodnota pozemkov je 2.350.513 Eur.  

Na účte 032 – umelecké diela a zbierky sa hodnota nemenila, celková účtovná zostatková 
hodnota  umeleckých diel je 3 197 Eur. 

Na účte 021 – stavby sa zaradil majetok v hodnote 2.078.728 Eur technickým zhodnotením 
budovy ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka, znaleckým posudkom na stavbu cestnej 
komunikácie a novými investíciami zaradenými do používania ako je budova CVČ (dar od 
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Energostroj Mochovce – prístavba stolnotenisovej herne vo výške 125.000Eur), parkovisko pri 
Hypermarkete TESCO (dar od Tesco Stores SR vo výške 26.594,30Eur), vodovodné prípojky, 
zemný rigol na Ul. Nová v m. č. Prílepy, odňatím nájomných mestských bytov zo správy m. p. 
Službyt Zlaté Moravce. Znížil sa majetok zverením stavby do správy RO  v hodnote 93.600 Eur, 
odpisovaním sa znížila hodnota majetku. Celková účtovná zostatková hodnota stavieb je 
12.385.543 Eur. 

Na účte 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sa zaradil majetok 
v hodnote 29.221 Eur nákupom športového náradia na workout, merača rýchlosti, nového servera 
na MsÚ a rozšírením kamerového systému (financovaný zo ŠR, z rozpočtu mesta a darom kamery 
od Tivan, s.r.o. vo výške 5.176 Eur), znížil sa na základe protokolu o vyradení  majetku 
z používania z dôvodu prebytočnosti v hodnote 1.007 Eur (špeciálne zariadenia-zbrane), 
odpisovaním sa znížila hodnota majetku. Celková účtovná zostatková hodnota samostatných 
hnuteľných vecí je 69.391 Eur. 

Na účte 023 – dopravné prostriedky sa odpisovaním znížila hodnota majetku. Celková 
účtovná zostatková hodnota dopravných prostriedkov je 13.409 Eur. 

Na účte 028 – drobný dlhodobý hmotný majetok sa zvýšila hodnota majetku o 79.742 Eur, 
odpisovaním sa znížila hodnota majetku. Celková účtovná zostatková hodnota drobného 
dlhodobého hmotného majetku je 9.340 Eur. 

Na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku (DHM) sa zvýšila hodnota majetku 
o neukončené investície na projekty a stavby o 306.191Eur, znížila sa hodnota majetku 
o 282.236Eur ukončením investícií a ich následným zaradením do používania alebo zverením do 
správy. Opravnými položkami k dlhodobému majetku z dôvodu nepredpokladanej realizácie 
stavby sa znížila hodnota majetku o 26.643Eur. Celková účtovná zostatková hodnota obstarania 
DHM je 366.601 Eur.  
 
Dlhodobý finančný majetok 

Celková účtovná zostatková hodnota dlhodobého finančného majetku je 2 612 916 Eur. 
Hodnota predstavuje 78.726 akcií (v menovitej hodnote 33,19 Eur/akciu) Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra.          

 
Zásoby  

Zahŕňajú  nespotrebovaný všeobecný a iný materiál na sklade podľa inventúry k 31.12.2013 
v celkovej výške 12.480 Eur. 

 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy  

Sú to vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami rozpočtového, mimorozpočtového, 
peňažného i nepeňažného charakteru. Medzi takéto transfery patria najmä dotácie zo štátneho 
rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie zo ŠR, účelové 
dotácie v VÚC, alebo inej obce, prostriedky z EÚ, granty a dary.   

Na účte 351 – zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa sa účtuje 
o záväzku z titulu odvodu príjmov ZUŠ do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 472 Eur.       

Na účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce sa účtuje o odpisoch zvereného majetku 
do správy rozpočtových a príspevkových organizácií v celkovej výške  

1 848 433 Eur: 
 

Č.  Názov  Odpisy zvereného majetku: 

1. ZŠ Mojmírova 300 649 
2. ZŠ Pribinova 683 239 
3. ZŠ Robotnícka 428 421 
4.  Základná umelecká škola 33 517 
5. Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca 174 210 
6. Mestské stredisko kultúry a športu  

(SŠZ) 
54 896 

7. Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 33 677 
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8. Technické služby mesta 110 330 
9. Záhradnícke služby mesta 29 494 

  Spolu 1 848 433 
 
Finančné účty 

Zahŕňajú pokladnicu vo výške 592,47 Eur, ceniny vo výške 566,20 Eur a bankové účty 
mesta (základný bežný účet a ostatné účty vrátane fondov) vo výške 505.035,90 Eur. 

Celková výška finančných účtov k 31.12.2013 bola  506 195 Eur. 
 

 

 Bankové účty mesta: Zostatok na účte Poznámka 

VÚB (bežný účet – hlavný) 95 666,83  

PRIMA banka (bežný účet – hlavný) 6 289,04 5.188,49 vylúčené – nevyčerpané dar 

VÚB (účet investičný) 2 358,37  

VÚB (účet školstvo) 33 635,57 30.580,97 vylúčené – nevyčerpané zo ŠR  

VÚB (dotácie zo ŠR) 36,84  

VÚB (dotácia na ZOS – zo ŠR) 39,71  

VÚB (dotácia na vzdel.seniorov – EÚ,ŠR) 35 378,00 33.056,19 vylúčené – nevyčerpané EÚ,ŠR 

VÚB (dotácia zo ŠR – merače rýchlosti) 6 547,89 6.509,00 vylúčené – nevyčerpané zo ŠR 

VÚB (účet životného prostredia) 106 138,26 106.099,04 uloženie odpadu 

VÚB (účet mesta) 43,80  

VÚB (účet mesta) 27,43  

VÚB (účet mesta) -2,17  

VÚB (ŠJ Žitavské nábrežie) 1 115,60 Mimorozpočtový účet 

VÚB (ŠJ Prílepy) 227,31 Mimorozpočtový účet 

VÚB (ŠJ Slnečná) 408,58 Mimorozpočtový účet 

VÚB (ŠJ Kalinčiakova) 3 160,60 Mimorozpočtový účet 

VÚB (ŠJ Štúrova) 1 655,09 Mimorozpočtový účet 

VÚB (sociálny fond) 3 370,32 Sociálny fond 

VÚB (finančná zábezpeka Tekovská) 190 295,22 190.328,39 finančná zábezpeka 

PRIMA banka (Rezervný fond) 16 892,52 Rezervný fond 

PRIMA banka (Fond rozvoja bývania) 1 751,09 Fond rozvoja bývania 

Spolu 505 035,90  

 
 

Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období 
Predstavuje predplatné na noviny, časopisy, odborné príručky, aktualizácie daňových 

a právnych predpisov a poistné na základe poistných zmlúv majetku mesta v celkovej výške  
14 918 Eur. 

 
Vlastné imanie 

Zahŕňa výsledok hospodárenia, ktorý je súčtovým riadkom nevysporiadaného výsledku 
hospodárenia minulých rokov vo výške 18.626.407,60 Eur a výsledku hospodárenia za účtovné 
obdobie vo výške -1.024.254,15 Eur. Celková výška výsledku hospodárenia je 17 602 153 Eur. 
 
Bankové úvery a výpomoci  

Predstavujú investičné bankové úvery s nasledovným účelovým určením: 
• úver od Prima banky na reštrukturalizáciu úverov 12/002/01  a 12/004/002 
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• úver od Prima banky na splatenie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania Bratislava 
• úver od Prima banky na refundáciu splátky istiny pre Správu finančnej kontroly Bratislava 
• úver od Prima banky na reštrukturalizáciu majetku mesta (mestská nemocnica)  
• úver od Slovenskej sporiteľne na rekonštrukciu MK Murgašova a rekonštrukciu škôl 

a školských zariadení 
 

Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 
Výdavky budúcich období  zahŕňajú doúčtovanie úrokov za splácanie úrokov z istín podľa 

jednotlivých úverov vo výške 3.495,94 Eur. 
Výnosy budúcich období  zahŕňajú zostatkovú hodnotu majetku nadobudnutú 

z kapitálových darov, transferov a dotácií vo výške 1.113.808,01 Eur. Transfer poskytnutý na 
obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním 
odpisov od doby zaradenia tohto majetku do užívania. 

Celková výška predstavuje sumu 1.117.304 Eur. 
 
Opravné položky 
 
• Opravné položky k dlhodobému majetku: 

Príčinami k tvorbe opravných položiek v prípade dlhodobého majetku sú najmä: 

• nevyjasnenosť vlastníckych vzťahov a majetkového usporiadania v prípade nehnuteľností 
za predpokladu, že je predpoklad k úspešnému právnemu odvodeniu existencie 
vlastníckych práv, avšak tieto nie sú zdokumentované v súlade so všetkými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi,nezaradenie nedokončeného dlhodobého hmotného alebo 
nehmotného majetku do používania napr. v dôsledku prechodnej zlej finančnej situácie 
organizácie, pretože sa nedajú splniť všetky podmienky, stanovené všeobecne záväznými 
predpismi alebo existujú prechodné finančné problémy, spojené s dokončovaním a 
zaradením dlhodobého majetku do užívania, pričom takýto stav pretrváva už viac ako dve 
účtovné obdobia a pri vykonávaní inventarizácie sa zistí pretrvávajúci stav zostatkov na 
účtoch 041 alebo 042 – Obstaranie dlhodobého nehmotného alebo hmotného majetku  

• predpokladá sa nižšia predajná cena dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku v 
porovnaní s jeho ocenením v účtovníctve 

 

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku sa posudzuje individuálne podľa nevyužiteľnosti 
dlhodobého majetku. Nevyužiteľnosť dlhodobého majetku sa určuje v % a v prípade 
nedokončeného dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku účtovná jednotka postupuje 
v zmysle internej smernice 07/2013 nasledovne:  

 

Mesiac hodnota 
> ako 24 mesiacov vo výške 50% obstarávacej hodnoty nedokončeného DHM a DNM  
> ako 36 mesiacov vo výške 75% obstarávacej hodnoty nedokončeného DHM a DNM 
> ako 48 mesiacov vo výške 100% obstarávacej hodnoty nedokončeného DHM a DNM 

 

• Opravné položky k pohľadávkam: 

K pohľadávkam, pri ktorej je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od 
splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

 

Mesiac hodnota 
12 mesiacov vo výške 25% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
24 mesiacov vo výške 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
36 mesiacov vo výške 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
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Opravné položky k pohľadávkam sa vytvoria v 100 % výške menovitej hodnoty 
pohľadávok, resp. vo výške rovnajúcej sa čiastke úhrnu akýchkoľvek pochybných alebo sporných 
pohľadávok voči dlžníkovi, ak ide o pohľadávky voči dlžníkovi, ktorý:  

• vstúpil do likvidácie,  

• je v konkurznom konaní, 

• je v reštrukturalizačnom konaní,  

• alebo ide o pohľadávky, ktoré sú súdne alebo exekučne vymáhané.  
Inventarizačné súpisy pohľadávok sú prvotnými účtovnými záznamami a podkladmi k 

tvorbe opravných položiek k pohľadávkam podľa pravidiel stanovených vnútorným predpisom 
mesta. 
 

Na pohľadávky po lehote splatnosti z minulých rokov, ktoré sú posúdené ako ťažko 
vymožiteľné a nie je reálny predpoklad, že dôjde k ich plneniu, bola v zmysle zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 
z 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy 
pre RO, PO, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a v súlade s internou smernicou č.07/2013 
k tvorbe a zúčtovaniu opravných položiek boli vytvorené opravné položky.  

V roku 2013 Mesto Zlaté Moravce tvorilo v účtovnej evidencii k 31.12.2013 opravné 
položky k pohľadávkam v sume 59 905,01 Eur a opravné položky k dlhodobému majetku 
26 643,42 Eur.  
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11 Vývoj pohľadávok a záväzkov 

Dlhodobé pohľadávky 
Predstavujú finančnú zábezpeku za palivové karty v a. s. Slovnaft Bratislava vo výške 

647,28 Eur a istinu za poskytovaný poštový úver Slovenskej pošte a.s. Banská Bystrica vo výške 
650 Eur. Celková výška dlhodobých pohľadávok je  1.297 Eur. 
 
Krátkodobé pohľadávky 

Predstavujú nedoplatky za nedaňové pohľadávky vo výške 395.400 Eur, daňové 
pohľadávky vo výške 278.903 Eur a ostatné pohľadávky vo výške 6.680 Eur.    

Celková výška krátkodobých pohľadávok je 680 983 Eur. 
 
Pohľadávky podľa doby splatnosti 

Pohľadávky Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 

Pohľadávky v lehote splatnosti, v tom: 12 232 12 838 

Pohľadávky v lehote splatnosti do 1 roka 11 541 10 769 

Pohľadávky v lehote splatnosti od 1 – 5 rokov 0 0 

Pohľadávky v lehote splatnosti dlhšej ako 5 rokov 1 297 1 463 

Pohľadávky po lehote splatnosti 822 236 729 347 

 
Pohľadávky v lehote splatnosti k 31.12.2013 narástli veľmi mierne oproti roku 2012 o 606 Eur, čo 
predstavuje 4,95 %. 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2013 klesli oproti roku 2012 o 92 889 Eur, čo predstavuje 
11,30 %. 

 
Prehľad nedaňových pohľadávok 

NEDAŇOVÉ   PRÍJMY Predpis 
Uhradené 

k 
31.12.2013 

Pohľadávka 
k 

31.12.2013 

Uhradené 
predch.roky 

Pohľadávka 
k 

31.12.2013 

Pohľadávka 
celkom 

1 
Nájomné z nebytových 
priestorov 106  486,56 82 313,32 24 173,24 15 245,42 33 190,90 57 364,14 

2. Nájomné  za pozemky 22 548,90 21 480,20 1 068,70 2 040,25 33 552,29 34 620,99 
3. Nájomné za mestské byty 274 050,60 230 496,25 43 554,35 0,00 0,00 43 554,35 
4. Poplatok odvoz odpadu FO 199 647,84 165 961,61 33 686,23 18 647,23 178 241,26 211 927,49 
5. Poplatok odvoz odpadu PO 85 425,90 75 822,89 9 603,01 16 836,08 5 532,08 15 135,09 
6. Odoslané faktúry 293 135,54 280 980,22 12 155,32 14 168,38 32 849,61 45 004,93 
7. Príjmy za byty Tekovská  0,00 0,00 0,00 0,00 36 825,04 36 825,04 

8. 
Poplatok za znečisťovanie 
ovzdušia 1 570,00 1 570,00 0,00 20,39 123,69 123,69 

 9. 
Poplatok za uloženie odpadu 
– TSm 63 461,76 59 555,83 3 905,93 46 543,21 0,00 3 905,93 

10. 
Iné pohľadávky 
z nedaňových príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 6 843,27 6 843,27 

 SPOLU      455 304,92 

  
Prehľad daňových pohľadávok 

 
DAŇOVÉ   PRÍJMY 

Predpis 
2013 

Uhradené 
k 
31.12.2013 

Pohľadávka 
k 
31.12.2013 

Uhradené 
predch.roky 

Pohľadávka 
k 
31.12.2013 

Pohľadávka 
celkom 
k 
31.12.2013 

1. Daň z nehnuteľností 632 748,15 588 142,11 44 606,04 91 620,06 149 675,13 194 281,17 
2. Daň za psa 11 390,26 9 780,19 1 610,07 1 363,27 4 625,46 6 235,53 
3. Daň za ubytovanie 7 679,55 7 679,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Poplatok z predaja alkoholu 
a tabaku 0,00 0,00 0,00 0,00 16 952,47 16 952,47 
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  Poplatok z reklamy 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 2,48 
5. Daň za predajné automaty 450,00 500,00 -50,00 0,00 0,00 -50,00 

6. 
Daň za užívanie 
verej.priestranstva 22 802,75 19 795,65 3 007,10 4 280,48 14 685,10 17 692,20 

7. 
Daň za umiestnenie zar. - 
stánku 56 363,60 52 582,86 3 780,74 3 875,48 39 366,69 43 147,43 

  
Daň za nevýherné hracie 
prístroje 1 092,70 586,31 506,39 0,00 0,00 506,39 

8. 
Daň za umiestnenie zar. - 
reklama 0,00 0,00 0,00 52,44 135,79 135,79 

 SPOLU      278 903,46 

 
 
Ostatné pohľadávky predstavujú príjmy z dobropisov za spotrebu energií za rok 2013 vo 

výške 5.956 Eur, iné pohľadávky – príspevok od obce Lovce na činnosť SOÚ vo výške 570 Eur, 
pohľadávky za pokuty a priestupky uložené obvodným úradom vo výške 154 Eur. 

 
V daňovom konaní postupuje oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok v úzkej 

súčinnosti s daňovníkmi a poplatníkmi a poskytuje im poučenia o ich procesných právach 
a povinnostiach, ktoré určuje zákon o miestnych daniach a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (daňový poriadok): 

 
• zabezpečuje v plnom rozsahu v zmysle platných právnych predpisov ucelenú odbornú 

agendu pri správe uvedených miestnych daní 
• vedie evidenciu a registráciu daňových subjektov na základe podaných priznaní, 

čiastkových, opravných a dodatočných daňových priznaní, oznamovacej povinnosti 
k miestnym daniam 

• zabezpečuje daňové a vyrubovacie konanie, vydáva rozhodnutia  a dodatočné rozhodnutia 
na rozdiel dane, platobné výmery a výpočtové listy na jednotlivé dane a poplatky, 
vykonáva odvolacie konanie o riadnych opravných prostriedkoch 

• vedie evidenciu daní vrátane  daňových nedoplatkov, kontroluje včasnosť plnenia daňovej 
povinnosti, zasiela výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku 

• vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom, pripravuje podklady pre exekučné 
konanie, konkurzné konanie, vyrovnávacie konanie a likvidáciu 

• vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za správne delikty a rozhodnutia o úroku 
z omeškania 
 

Miestne dane sú rozhodujúcim zdrojom vlastných rozpočtových príjmov mesta. 
Najvýraznejší podiel podľa ekonomickej klasifikácie tvorí daň z nehnuteľností. V roku 2013 bola 
vyrubená daň z nehnuteľností 5151 daňovníkom  vo výške 630 447,85 Eur, daň za psa bola 
vyrubená 1106 daňovníkom vo výške 11 385,76 Eur,  5 daňovníkom bola vyrubená daň za 
nevýherné hracie prístroje vo výške 1 092,70  Eur  a daň za predajné automaty bola vyrubená vo 
výške 450 Eur. Novelou zákona o miestnych daniach  boli s účinnosťou od 1.1.2013 tieto štyri 
miestne dane zlúčené a oddelenie vydalo súhrnne 5589 rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí 
k uvedeným miestnym daniam , z toho 5385 rozhodnutí pre FO a 204 pre PO.  

K miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vydaných 
6256 rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí pre FO, ktorým sa vyrubuje poplatok paušálne podľa 
stanovených kritérií vo výške 199 647,84 Eur, pre PO, u ktorých je realizovaný množstvový zber 
na základe dohôd uzatvorených medzi daňovým subjektom a Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce, bolo vydaných 967 rozhodnutí vo výške 85 220,90 Eur. 

K miestnej dani za ubytovanie bolo vydaných 18 rozhodnutí vo výške  6 338 Eur, daň sa 
vyrubuje štvrťročne na základe hlásenia o počte ubytovaných osôb a počte prenocovaní 
v zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.  

Oddelenie miestnych daní  vyrubuje  daň za užívanie verejného priestranstva na základe 
povolení vydaných oddelením investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, v roku 2013 bolo 
vydaných 49 rozhodnutí vo výške 3 434,30 Eur 
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Daň za jadrové zariadenia mesto vyrubuje Elektrárni Mochovce na základe výmery 
katastrálneho územia, ktorého zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v pásme nad 1/3 
polomeru v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru SR vo 
výške 34 774,15 Eur. 

V  roku  2013 bolo celkovo vydaných 12 880 rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí 
k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

V prípade nedodržania termínu splatnosti bolo vydaných celkovo 1822 výziev,  z toho 796 
výziev  na zaplatenie daňového nedoplatku k miestnym daniam a 1026 výziev na zaplatenie 
nedoplatku na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Zároveň boli vyrubené sankcie za nedodržanie termínu splatnosti, k 31.12.2013 bolo 
vydaných 125 rozhodnutí na úrok z omeškania vo výške 2 890,46 Eur, z toho 2 648,20 Eur za 
nedodržanie lehoty určenej správcom dane v rozhodnutí na daň z nehnuteľností a ostatné miestne 
dane a 205,06 Eur za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 
Vývoj pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov k 31.12.2013 

 pohľadávky daňové rozdiel pohľadávky nedaňové rozdiel 

2010 328 789,57  414 000,00  
2011 324 158,13 1,41% 423 110,89 2,20% 
2012 352 359,15 8,70% 480 157,47 13,48% 
2013 278 903,46 -20,85% 455 304,92 -5,18% 

 
 

 

 

Z analýzy stavu pohľadávok vyplýva, že kým do 31.12.2012 sa celkové pohľadávky 
postupne zvyšovali,  k 31.12.2013 sme zaznamenali pokles pohľadávok na daňových príjmoch až 
o 20,85 % a na nedaňových príjmoch o 5,18% oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 
      Prehľad vývoja dane z nehnuteľností v rokoch 2010-2013 

 predpis uhradené 
uhradené 
bežný rok 

uhradené 
nedoplatky 

plnenie 
v % 

2010 531 652,07 506 675,10 471 661,67 35 013,43 95,30 
2011 556 661,23 526 726,56 480 253,58 46 472,98 94,62 
2012 609 002,88 570 492,10 535 249,89 35 242,21 93,68 
2013 632 748,15 679 762,17 588 142,11 91 620,06 107,43% 
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Daň z nehnuteľností tvorí najvýraznejšiu zložku vlastných daňových príjmov mesta Zlaté 
Moravce. Medziročne  do roku 2012 sa výška plnenia výnosu z dane z nehnuteľností pohybovala 
priemerne na úrovni 94 %, v roku 2013 dosiahla úroveň plnenia  107,43 %. 
 
   Vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností k 31.12. 

 uhradené nedoplatky rozdiel v % nedoplatok k 31.12. rozdiel v % 

2010 35 013,43  197 295,77  
2011 46 472,98 32,73% 227 230,44 15,17% 
2012 35 242,21 -24,17% 265 741,26 16,95% 
2013 91 620,06 159,97% 194 281,17 -26,89% 
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Na nedoplatkoch na dani z nehnuteľností z minulých rokov bolo v roku 2013 uhradených 
91620,06 Eur, čo predstavuje zvýšenie až o 159,97 % oproti stavu k 31.12.2012.  Zároveň sa 
oproti stavu k 31.12.2012 znížil stav pohľadávok na dani z nehnuteľností o 26,89 %. 
 

Prehľad vývoja poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v rokoch 2010-2013 
 
 

 
 
 
Poplatok za komunálny odpad je obligatórny a mesto ho na svojom území ukladá povinne. 

Zvýšenie predpisu v roku 2012 bolo dôsledkom zvýšenia sadzby poplatku pre FO, pričom výška 
poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov mesta na zabezpečenie činnosti 
nakladania s odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob, poplatok 
u PO sa nezvyšoval. Plnenie v % vzhľadom k skutočne vyrubenej dani na poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa napriek nepriaznivej ekonomickej situácii poplatníkov  
v roku 2013 podarilo udržať na úrovni  97,26 %. 

Vymožiteľnosť pohľadávok je u jednotlivých skupín veľmi rozdielna. Vzhľadom k tomu, že 
dlžníci – fyzické osoby sú v rozhodujúcej miere nemajetní, resp.  sociálne odkázaní  a daňovej 
exekúcii podľa § 99 ods. 4 zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepodliehajú dávky v hmotnej núdzi, 

 predpis uhradené 
uhradené 
bežný rok 

uhradené 
nedoplatky plnenie v % 

FO 155 783,88 138 608,37 121 520,96 17 087,41 88,97 
PO 79 021,65 90 450,96 60 426,26 30 024,70 114,46 

2010 234 805,53 229 059,33 181 947,22 47 112,11 97,55 
FO 152 009,84 149 621,09 125 182,59 24 438,50 98,43 
PO 81 858,00 89 044,57 67 800,86 21 243,71 108,78 

2011 233 867,84 238 665,66 192 983,45 45 682,21 102,05 
FO 190 090,55 171 817,43 156 446,84 15 370,59 90,39 
PO 90 036,45 89 605,17 72 930,25 16 674,92 99,52 

2012 280 127,00 261 422,60 229 377,09 32 045,51 93,32 
FO 199 647,84 184 608,84 165 961,61 18 647,23 92,47 
PO 85 425,90 92 658,97 75 822,89 16 836,08 108,47 

2013 285 073,74 277 267,81 241 784,50 35 483,31 97,26% 
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štátne sociálne dávky poskytované podľa osobitných predpisov a i., vymožiteľnosť týchto 
pohľadávok je minimálna. 

 
Vývoj nedoplatkov za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 uhradené nedoplatky rozdiel v % nedoplatok k 31.12. rozdiel v % 

FO 17 087,41  179 968,52  

PO 30 024,70  29 357,80  
2010 47 112,11  209 326,32  

FO 24 438,50 43,02 182 357,28 12,88 
PO 21 243,71 -29,25 22 171,26 -24,48 

2011 45 682,21 -3,04 204 528,54 -2,29 
FO 15 370,59 -37,11 200 225,53 9,80 
PO 16 674,92 -21,51 22 577,09 1,83 

2012 32 045,51 -29,85 222 802,62 8,93 
FO 18 647,23 21,32 211 927,49 5,84 
PO 16 836,08 0,97 15 135,09 -32,96 

2013 35 483,31 10,73% 227 062,58 1,91% 
 
 

Vývoj nedoplatkov za poplatok za komunálny odpad

k 31.12. bežného roka

- 
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Analýzou vývoja stavu nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady možno konštatovať, že napriek klesajúcemu výnosu z poplatku do roku 2012 bolo na 
nedoplatkoch z minulých rokov súhrnne za FO a PO  v roku 2013 uhradené 35 483,31 Eur, čo 
predstavuje zvýšenie o 10,73 % oproti 31.12.2012. Celková úroveň nedoplatkov oproti 
rovnakému obdobiu stúpla o 1,91 %. V prípade nedoplatkov u PO sa jedná aj o pohľadávky do 
dátumu splatnosti, nakoľko splatnosť vyrubených poplatkov za IV. štvrťrok 2013 prechádza do 
roka 2014. 
 

 Vo veciach vymáhania daňových nedoplatkov a daňových pohľadávok aplikujeme 
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, Príkaz primátora č. 6/2011 – Postup pri vymáhaní daňových nedoplatkov, zák. č. 
513/1991Zb. Obchodný zákonník,  zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zák. č. 
233/1995    Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a iné. 

  Návrhmi na vykonanie exekúcie vypracovanými v roku 2011 v počte 35 na zaplatenie 
sumy 82 600,53 Eur boli uskutočnené exekúcie, na základe ktorých bola uhradená suma 28 595,08 
Eur. Ukončených bolo do konca r. 2013 - 26 exekučných konaní, 9 exekučných konaní prebieha. 
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V uvedených exekučných konaniach najväčšiu časť tvoria nedoplatky na dani z nehnuteľností 
a dani za užívanie verejného priestranstva vymáhané od podnikateľských subjektov. 

 
 

Aktívne exekučné konania Pohľadávka v Eur 

AGROUNION VT, spol. s r.o., Zlaté Moravce 17 486,16  
CALTEX, spol. s r.o., Zlaté Moravce 2 446,67 
JJ PLASTIK s.r.o., Trnava 1 723,56 
KOFUS, spol. s r.o., Machulince  17 328,85  
Marian Martinec–MADERAS, Topoľčianky 1 008,72 
MONTAS KLIMA, spol s r.o., Teplice 388,40 
Ngo Nguyen Thanh, Nitra 3419,73 
Rómovia spoločne, Zlaté Moravce 1329,10 
Xuan Dung Mai, Nitra 5568,76 

 
 

Vypracovaných a začatých 23 exekučných konaní ešte v roku 2012 prebieha.       
V roku 2013 bolo na základe 51 exekučných titulov vypracovaných a zaslaných exekútorovi 

6 návrhov na vykonanie exekúcie na zaplatenie sumy 1.715,71 Eur z titulu neuhradeného poplatku 
za KO a drobné stavebné odpady a dane z nehnuteľností.  

V roku 2013 exekútor pre nás vymohol z návrhov na vykonanie exekúcie z minulých rokov 
sumu 5.984,11 Eur.  

Vlastnou činnosťou sme v roku 2013 získali 88.109,72 Eur, z toho 59.892,17 Eur na základe 
uplatnenia pohľadávky prihláškou pohľadávok proti podstate voči UNITED MORE s.r.o. 
v konkurze, Továrenská 49, Zlaté Moravce.   

 
Exekučné konania začaté v roku 2011 

počet 
istina – nedoplatky 

spolu v Eur 
DzN v Eur 

KOaDSO 
v Eur 

Daň za VP 
v Eur 

nedaňové 
nedopl. 

v Eur 

trovy + úrok 
v Eur 

úhrada istiny 
v Eur 

35 82  600,53 38  914,62 1  046,18 35  094,30 7  545,43 377,50 28  530,21 

 
Exekučné konania začaté v roku 2012 

počet 
istina – 

nedoplatky spolu 
v Eur 

DzN v Eur 
KOaDSO 

v Eur 
iná daň  

v Eur 
nedaňové 

nedopl.v Eur 
trovy 
v Eur 

úrok 
v Eur 

úhrada 
istiny 
v Eur 

39 23  195,25 11  927,49 5  768,51 34,62 5  464,63 267,50 654,68 11 186,89 

 
Exekučné konania začaté v roku 2013 

počet 
istina – 

nedoplatky spolu 
v Eur 

DzN v Eur 
KOaDSO 

v Eur 
iná daň  

v Eur 
nedaňové 

nedopl.v Eur 
trovy 
v Eur 

úrok 
v Eur 

úhrada 
istiny 
v Eur 

6 1 715,71 12,40 1 703,31     61,82 

 
Pohľadávky postúpené na vymáhanie uhradené v roku 2013 

Počet úhrada istiny v Eur 

 88 109,72 
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Záväzky 
Rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody do poisťovní, odchodné, audit, súdne spory a 

rozhodnutia v celkovej výške 141 391 Eur. 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy zahŕňa ostatné zúčtovanie rozpočtu obce t. j.  

účelové finančné prostriedky zo ŠR, ktoré bolo možné použiť v nasledujúcom roku v súlade so 
zákonom v celkovej výške 70 146 Eur.   

Dlhodobé záväzky zahŕňajú záväzok voči nájomníkom vo výške finančnej zábezpeky na 
bytovku Tekovská v celkovej sume 190.328 Eur, záväzky zo sociálneho fondu vo výške 3.459 
Eur, iné záväzky vo výške 8.578 Eur (preplatky stravného od rodičov a rozdiel triedy 5 a 6 v ŠJ pri 
MŠ). Celková výška dlhodobých záväzkov je 202 365 Eur. 

Krátkodobé záväzky tvoria záväzky dodávateľom za neuhradené faktúry vo výške 
147.802Eur, nevyfakturované dodávky vo výške 71.043 Eur, iné záväzky vo výške 4.245 Eur 
(zrážky zo mzdy za zamestnanca – sporenie, pôžičky za 12/2013), záväzky zamestnancom na 
mzdy a odvody za 12/2013 vo výške 153.377 Eur. Celková výška krátkodobých záväzkov je 
376 467 Eur. 
 
 
Záväzky podľa doby splatnosti 

Záväzky  Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 

Záväzky v lehote splatnosti, v tom: 546 182 441 228 
Záväzky splatnosti do 1 roka 344 956 250 889 
Záväzky v lehote splatnosti od 1 – 5 rokov 0 0 
Záväzky v lehote splatnosti dlhšej ako 5 rokov 201 227 190 328 
Záväzky po lehote splatnosti 132 963 137 604 

 
 
Záväzky v lehote splatnosti k 31.12.2013 klesli o 104 954 Eur oproti roku 2012, čo 

predstavuje pokles o 19,22 %. 
Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2013 narástli o 4 641 Eur oproti roku 2012, čo 

predstavuje nárast o 3,49 %. 
 
 
Prehľad o stave záväzkov a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 

Mesto k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 
• voči bankám (úvery)  1.414.129,49 Eur 

 
P.
č. 

Druh úveru 
 a účel 

Výška  
úveru 

Zabezpečenie 
úveru 

Úroková 
sadzba 

v r. 2013 

Splatnosť 
úveru 

Zostatok 
úveru 

k 31.12.2013 

1. Investičný  
(reštrukturaliz. úverov) 

346.504,35 majetkom 3MB+2,5 % 11.11.2014 31.427,67 

2. Investičný  
(refundácia pre SFK) 

658.998,87 blankozmenka 3MB+2,5 % 25.06.2014 41.193,80 

3. Investičný  
(splatenie úveru ŠFRB) 

732.856,69 blankozmenka 6MB+2,5 % 26.03.2018 50.492,94 

4. Investičný  
(reštrukturaliz. majetku) 

1.330.000,0
0 

blankozmenka 6MB+2,5 % 20.04.2030 1.143.024,00 

5. Investičný  
(rek.MK, šk.zariadení) 

200.000,00 blankozmenka 1MB+2,19% 31.01.2023 147.991,08 

 S p o l u : 1.414.129,49 
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• voči dodávateľom       147.801,83 Eur 
- neuhradené faktúry dodávateľom – školské jedálne pri MŠ  vo výške 548,07 Eur, 
- neuhradená faktúra dodávateľovi  Službyt  Zlaté Moravce za rok 2006 vo výške 

14.216,73 Eur , 
- neuhradená faktúra dodávateľovi UNISTAV, spol .s r.o. za rok 2012 vo výške 

112.531,92 Eur, 
- neuhradené faktúry dodávateľom za rok 2013 vo výške 20.505,11 Eur 

(faktúry splatné a uhradené v januári 2014 – bežné výdavky).  
• voči štátnemu rozpočtu       70.146,16 Eur 

- účelové finančné prostriedky zo ŠR, ktoré bolo možné použiť do 31.3.2014 v súlade 
so zákonom vo výške 37.089,97 Eur, účelové finančné prostriedky z EÚ 
a spolufinancovania zo ŠR, ktoré je možné použiť v roku 2014 v súlade so zákonom 
vo výške 33.056,19 Eur. 

 
 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania 
 
 Mesto Zlaté Moravce môže na plnenie svojich úloh v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení prijať návratné zdroje 
financovania len ak:  
a) celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka   
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 

Celkovou sumou dlhu mesta sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín 
návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov 
mesta.  

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých 
štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzky 
z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných 
programov SR a EÚ.  
 

Skutočné bežné príjmy mesta za predchádzajúci rok 2012 6 375 133,49 Eur 
60% 3 825 080,09 Eur 
25% 1 593 783,37 Eur 

Celková suma dlhu mesta: 
Celkom zostatok úverov k 31.12.2013 1.414.129,49 Eur 

 
 
Mesto Zlaté Moravce: 

Suma ročných splátok v r. 2013 
(úroky+istina) 

úroky 42.122,37 Eur + istina 207.980,27 Eur  
= 250.102,64 Eur 

% podielu celkovej sumy dlhu na objeme 
bežných príjmov predchádzajúceho roka 

1.414.129,49 
6.375.133,49    =  22,18 %  

% podielu ročných splátok na objeme 
bežných príjmov predchádzajúceho roka 

   250.102,64     
6.375.133,49     =   3,92 %  

 
 
Mesto Zlaté Moravce spĺňa podmienku a) ako aj podmienku b) uvedeného zákona.  
Počet obyvateľov k 31.12.2013 je 12.713. Dlh mesta na 1 obyvateľa  je 111,23 Eur.  
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12 Hospodársky výsledok 

12.1 Hospodárenie Mesta Zlaté Moravce 

Celkové náklady roka 2013 s porovnaním roka 2012 
Účtovná trieda 5 

Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 445 480 363 222 

501 Spotreba materiálu 162 974 213 852 

501-Mesto Spotreba materiálu - mesto 39 084 - 

501-DOS Spotreba materiálu - DOS 612 - 

501 – ZOS Spotreba materiálu - ZOS 1 002 - 

501 - MsP Spotreba materiálu – Mestská polícia 4 803 - 

501- CVČ Spotreba materiálu –Centrum voľného času 1 021 - 

501-MŠ Spotreba materiálu – Materské školy 22 698 - 

502 Spotreba energie 282 507 149 370 

51 Služby 339 983 368 190 

511 Opravy a udržiavanie 32 951 61 109 

512 Cestovné 10 620 9 348 

513 Náklady na reprezentáciu 10 345 8 305 

518 Ostatné služby 286 067 289 429 

52 Osobné náklady 1 958 346 1 973 124 

521 Mzdové náklady 1 392 287 1 398 980 

524 Zákonné sociálne poistenie 482 381 469 031 

525 Ostatné sociálne poistenie 13 609 13 328 

527 Zákonné sociálne náklady 70 069 91 786 

53 Dane a poplatky 614 1 557 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 28 440 266 737 

541 Zostatková cena predaného DNM a DHM 5 634 228 802 

546 Odpis pohľadávky 6 446 0 

548 Ostatné náklady  na prevádz. činnosti 15 765 37 932 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky  1 389 798 1 224 753 

551 Odpisy DNM a DHM 1 161 859 1 110 414 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 141 391 114 339 

558 
Tvorba ostatných opravných  položiek  
z prevádzkovej činnosti 

86 548,43 86 548,43 

56 Finančné náklady 61 986 66 426 

562 Úroky 41 941 49 116 

568 Ostatné finančné náklady 20 044 17 295 

57 Mimoriadne náklady 214 0 

58 Náklady na transfery a náklady na odvody z príjmu 2 245 408 2 332 207 

584 Náklady na transfery z rozpočtu obce 2 120 909 2 096 735 

586 
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného celku 

115 768 235 472 

587 Náklady na ostatné transfery 8 731 0 

Náklady celkom: 6 470 271 6 596 215 
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Celkové výnosy roka 2013 s porovnaním roka 2012  
Účtovná trieda 6 

Rok 
Účtovná skupina Výnosy 

2013 2012 

60 Tržby za vlastné výkony 93 586 91 329 

602 Tržby z predaja služieb 92 367 78 294 

63 Daňové a colné výnosy  a výnosy z poplatkov 4 159 649 4 247  538 

632 Daňové výnosy samosprávy 3 574 269 3 581  464 

633 Výnosy z poplatkov 588 380 666 074 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 661 570 706 580 

641 Tržby z predaja NHM a DHM 66 944 356 122 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosť 589 894 348 187 

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 112 188 49 469 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 112 188 0 

66 Finančné výnosy 192        786  

69 Výnosy z transferov v obci 418 866  327 514 

693 
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od 
iných subjektov  

241 839 265 072 

694 
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 
a od iných subjektov 

51 129  50 527 

696 
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 
Európskych spoločenstiev 

46 157 119 

697 
Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správu 

6 572 10 419 

698 
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

8 060 1 377 

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 65 109 0 

Výnosy celkom: 5 446 052 5 423 217 

591 Splatná daň z príjmov 35 144 

 Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 024 219 -1 172 999 

 Výsledok hospodárenia po zdanení -1 024 254 -1 173 143 

 
 
Porovnanie nákladov a výnosov roka 2012 a 2013: 
 

V nasledujúcom grafe je uvedené porovnanie rokov 2012 a 2013 podľa vybraných druhov 
nákladov. Celkové náklady oproti roku 2012 sa znížili o 125 944 Eur, náklady na transfery oproti 
roku 2012 sa znížili o 86 799 Eur, spotrebované nákupy sa zvýšili o 82 258 Eur, náklady na 
spotrebu materiálu sa znížili o 50 878 Eur. Náklady na opravu a udržiavanie sa znížili takmer 
o polovicu oproti minulému roku, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sa výrazne znížili 
o 238 297 Eur. Celkové výnosy oproti roku 2012 sa celkovo mierne zvýšili o 22 835 Eur , výnosy 
z transferov sa zvýšili o 91 352 Eur, výrazne klesli finančné výnosy: 
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Porovnanie vybraných druhov výnosov za rok 2012 a 2013 

 
 
 
Porovnanie vybraných druhov nákladov za rok 2012 a 2013 
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Účtovný výsledok hospodárenia: 
Mesto zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi na 

svoju činnosť v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov: 
Výnosy  =   5.446.051,58 Eur 
Náklady  =   6.470.270,69 Eur 
Výsledok hospodárenia pred zdanením = - 1.024.219,11 Eur 
Výsledok hospodárenia po zdanení = - 1.024.254,15 Eur 
 
 
Výsledok hospodárenia po zdanení ako rozdiel výnosov ÚT6 a nákladov ÚT5 – mesto 

dosiahlo za rok 2013 stratu vo výške    -1.024.254,15 Eur. 
 
 

Mesto Zlaté Moravce skončilo hospodárenie za rok 2013 v účtovnej strate vo výške -
 1.024.254,15 Eur. Záporný výsledok hospodárenia bude zúčtovaný v súlade s postupmi účtovania 
pre rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC na ťarchu účtu 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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12.2 Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií 

A. Hospodárenie rozpočtových organizácií: 

Stav pohľadávok a záväzkov rozpočtových organizácií ZŠ Mojmírova č. 2, ZŠ Pribinova 
č. 1, ZŠ Robotnícka č.25 a ZUŠ Janka Kráľa č. 4  k 31.12. 2013 bol nulový, taktiež výsledok 
hospodárenia k 31.12. 2013 bol nulový.  
 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROBOTNÍCKA 
 

Hospodárenie ZŠ Robotnícka 
Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 61 899 61 015  60 Tržby za vlastné výkony 20 125 20 801 

51 Služby, opravy 6 112 13 969  66 Finančné výnosy 2          12  

52 Spotreba materiálu 19129 24 310 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

470 051 482 261 

52 Osobné náklady 364 532 368 707 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

53 602 51 289 

53 Dane a poplatky 0 0 
 

692 
Výnosy z kapitálových 
transferov z rozpočtu obce 

42 955 44 125 

55 Odpisy 42 955 44 125 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

373 495 386 848 

56 Finančné náklady 860 1 049 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

0 0 

58 Náklady na transfery 13 821 14 209     

Náklady celkom: 490 179 503 074   Výnosy celkom: 490 179 503 074 

 
Aktíva a pasíva, záväzky a pohľadávky - ZŠ Robotnícka 

Údaje o aktívach a pasívach v celých Eur 
Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobo hmotný majetok 428 421 447 913 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
OBEŽNY MAJETOK,  z toho: 34 122 40 996 
Zásoby 705 574 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 0 0 
Aktíva celkom: 462 544 488 908 
PASÍVA:   
Vlastné imanie 462 544 488 908 
V tom:  nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 0 0 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0 0 
Záväzky: 462 544 488 908 
V tom:  zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 428 421 447 913 
 dlhodobé záväzky 884 842 
 krátkodobé záväzky 33 238 40 153 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 0 0 
Pasíva celkom: 462 544 488 908 



Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 

 

 

62 

 
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOJMÍROVA 
 

Hospodárenie ZŠ Mojmírova 
Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 142 903 139 811  60 Tržby za vlastné výkony 82 514 79 936 

51 Služby, opravy 50 646 19 688  66 Finančné výnosy 4 25 

52 Spotreba materiálu 82 146 72 060 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

699 073 646 383 

52 Osobné náklady 527 908 506 545 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

101 820 101 497 

53 Dane a poplatky 0 0 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

28 120 28 858 

55 Odpisy 28 275 29 013 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

568 978 515 719 

56 Finančné náklady 1 676 1 639 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

155 155 

58 Náklady na transfery 30 184 29 648     

Náklady celkom: 781 591 726 344   Výnosy celkom: 781 591 726 344 

 
 

Aktíva a pasíva, záväzky a pohľadávky - ZŠ Mojmírova 

Údaje o aktívach a pasívach v celých Eur 
Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobo hmotný majetok 302 195 263 163 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
OBEŽNY MAJETOK,  z toho: 62 545 56 856 
Zásoby 1 065 879 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 0 0 
Aktíva celkom: 364 740 320 019 
PASÍVA:   
Vlastné imanie 364 740 320 019 
V tom:  nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 0 0 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0 0 
Záväzky: 363 178  318 302 
V tom:  zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 300 649 261 462 
 dlhodobé záväzky 651 768 
 krátkodobé záväzky 61 878 56 072 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 1 562 1 717 
Pasíva celkom: 364 740 320 019 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRIBINOVA 
 

Hospodárenie ZŠ Pribinova 
Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 104 082 88 371  60 Tržby za vlastné výkony 41 327 37 430 

51 Služby, opravy 29 009 32 011  66 Finančné výnosy 4 0 

52 Spotreba materiálu 64 834 46 155 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

632 125 659 584 

52 Osobné náklady 473 155 445 021 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

69 073 62 612 

53 Dane a poplatky 0 0 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

44 207 110 261 

55 Odpisy 44 207 110 261 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

518 845 486 711 

56 Finančné náklady 1 803 3 500 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

0 0 

58 Náklady na transfery 21 198 17 851     

Náklady celkom: 673 455 697 014   Výnosy celkom: 673 455 697 014 

 
 

Aktíva a pasíva, záväzky a pohľadávky - ZŠ Príbinova 

Údaje o aktívach a pasívach v celých Eur 
Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobo hmotný majetok 683 239 716 991 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
OBEŽNY MAJETOK,  z toho: 51 373 51 123 
Zásoby 1 785 581 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 511 407 
Aktíva celkom: 734 612 768 114 
PASÍVA:   
Vlastné imanie 734 612 768 114 
V tom:   nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 0 0 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0 0 
Záväzky: 734 612 768 114 
V tom:   zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 683 239 716 991 
 dlhodobé záväzky 489 385 
 krátkodobé záväzky 50 884 50 738 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 0 0 
Pasíva celkom: 734 612 768 114 
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 

Hospodárenie Základná umelecká škola 
Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 20 132 22 871  60 Tržby za vlastné výkony 29 971 25 570 

51 Služby, opravy 7 917 12 120  66 Finančné výnosy 2 9 

52 Spotreba materiálu 3 405 6 712 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

311 195 313 450 

52 Osobné náklady 278 021 272 863 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

297 545 309 450 

53 Dane a poplatky 0 0 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

3 604 3 800 

55 Odpisy 3 604 3 800 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

10 046 200 

56 Finančné náklady 591 891 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

0 0 

58 Náklady na transfery 29 973 25 579     

Náklady celkom: 341 168 339 029   Výnosy celkom: 341 168 339 029 

 
 

Aktíva a pasíva, záväzky a pohľadávky - Základná umelecká škola 

Údaje o aktívach a pasívach v celých Eur 
Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobo hmotný majetok 33 517 37 121 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
OBEŽNY MAJETOK,  z toho: 36 681 32 919 
Zásoby 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 0 407 
Aktíva celkom: 70 198 70 040 
PASÍVA:   
Vlastné imanie 70 198 70 040 
V tom: nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 0 0 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0 0 
Záväzky: 70 198 70 040 
V tom: zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 33 989 37 121 
 dlhodobé záväzky 1 199 1038 
 krátkodobé záväzky 35 010 31 882 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 0 0 
Pasíva celkom: 70 198 70 040 
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B. Hospodárenie  príspevkových organizácií: 
 
Mesto Zlaté Moravce je zriaďovateľom 5 príspevkových organizácií, ktorým bolo v roku 

2013 z rozpočtu mesta poukázaných 1 446 760 Eur vo forme príspevku na zabezpečenie 
prevádzkových potrieb týchto organizácií, ako aj na účely verejnoprospešných služieb 
vykonávaných pre zriaďovateľa, z toho: 
 
Bežný transfer vo výške 1 412 800 Eur: 
- Mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca vo výške 240.000 Eur 
- Mestskému stredisku kultúry a športu vo výške 150.800 Eur 
- Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik vo výške 160.000 Eur 
- Technickým službám mesta vo výške 625.000 Eur 
- Záhradníckym službám mesta vo výške 237.000 Eur 
 
Kapitálový transfer vo výške 33 960 Eur: 
- Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik vo výške 33.960 Eur 

 
 

MESTSKÁ NEMOCNICA PROF. MUDR. RUDOLFA KORCA, DRSC. ZLATÉ MORAVCE 
 

Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 1 068 901 1 090 401  60 Tržby za vlastné výkony 3 246 197 3 037 178 

51 Služby, opravy 196 426 180 337  66 Finančné výnosy 22 63 

52 Spotreba materiálu 754 537 695 982 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

243 367 240 946 

52 Osobné náklady 2 423 656 2 238 436 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

240 000 240 000 

53 Dane a poplatky 1 977 940 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

23 0 

55 Odpisy 436 009 128 083 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

0 0 

56 Finančné náklady 1 642 1 213 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

0 0 

Náklady celkom: 4 138 694 3 648 079   Výnosy celkom: 3 593 174 3 356 086 

 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce bola zriadená ako 

príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.2003. V zmysle zriaďovacej listiny 
organizácia vykonávala v  roku  2013 hlavnú aj podnikateľskú  činnosť. 

 
 

Mestská nemocnica:  
Celkové náklady   4.138.693,64 Eur 
Celkové výnosy   3.593.174,27 Eur 
Hospodársky výsledok – strata - 545.519,37 Eur 

 

Hlavná činnosť – náklady 4.120.190,50 Eur Podnikateľská činnosť – náklady 18.503,14 Eur 

Hlavná činnosť- výnosy 3.574.207,78 Eur Podnikateľská činnosť – výnosy 18.966,49 Eur 

Hospodársky výsledok - 545.982,72 Eur Hospodársky výsledok + 463,35 Eur 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je strata vo výške  -545.519,37 Eur, 
z toho v hlavnej činnosti  je   strata -545.982,72 Eur,  v podnikateľskej  činnosti  je  zisk  463,35 
Eur. 
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Organizácia  hospodárila v roku 2011 so stratou -70.525 Eur, v roku 2012 so stratou vo 
výške    -291.993 Eur. 

 

 
 
 

Organizácia za rok 2013 nesplnila jednu z podmienok príspevkovej organizácie  v zmysle 
zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a 
nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca 
do verejnej správy ako sektora ekonomiky: 

• príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená 
príspevkom 

• výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške vyššej ako je 50% jej 
nákladov – tržby celkom  3.246.197 Eur, výrobné náklady celkom  3.722.077 Eur 

 
 

Bilancia aktív a pasív - Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Údaje o aktívach a pasívach, záväzkoch a pohľadávok v celých 
Eur 

Stav 
k 31.12.2013 

Stav 
k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobo hmotný majetok 277 505 237 207 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Zásoby 56 198 111 911 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 558 162 511 057 
V tom: odberatelia 496 120 13 952 
              poskytnuté prevádzkové preddavky 0                          274 
              ostatné pohľadávky 0                 484 213 
               Pohľadávky voči zamestnancom 0                      6 280 
               Iné pohľadávky 62 042                      6 338 
Aktíva celkom: 933 499 1 073 650 
PASÍVA:   
Vlastné imanie 933 499 1 073 650 
zákonný rezervný fond 50 50 
V tom :  nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov -71 821 619 294 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -545 603 -292 079 
Záväzky: 1 550 455 742 621 
V tom: zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 174 210 0 
 dlhodobé záväzky 4 564 4 159 
V tom:   záväzky zo sociálneho fondu 4 564 4 159 
 krátkodobé záväzky 1 230 425 646 343 
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V tom:   dodávatelia 646 160 236 900 
ostatné záväzky 565                          331 
nevyfakturované dodávky 0 1 512 
iné záväzky 3 037 2 314 
zamestnanci 118 346 113 876 
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 449 002 278 702 
daň z príjmov 84 86 
ostatné priame dane 13 231 12 623 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 419 3 763 
Pasíva celkom: 933 499 1 073 650 

 
 

 
 
 
 
MESTSKÉ STREDISKO KULTÚRY A ŠPORTU  P.O. 

 
Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 69 212 96 891  60 Tržby za vlastné výkony 63 265 78 582 

51 Služby, opravy 43 970 74 860  66 Finančné výnosy 1 16 

52 Spotreba materiálu 9 699 28 695 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

152 550 219 200 

52 Osobné náklady 120 848 130 332 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

150 800 219 200 

53 Dane a poplatky 0 9 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

0 0 

55 Odpisy 14 655 4 048 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

1 750 0 

56 Finančné náklady 1 145 1 449 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

0 0 

58 Náklady na transfery 0 0     

Náklady celkom: 249 829    307 589  591 Výnosy celkom 218 141 300 402 
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Mestské stredisko kultúry a športu: 
Celkové náklady   249.828,89 Eur 
Celkové výnosy   218.140,66 Eur 
Hospodársky výsledok – strata - 31.688,23 Eur 

 
Hlavná činnosť – náklady 249.828,89 Eur Podnikateľská činnosť – náklady 0 Eur 

Hlavná činnosť- výnosy 218.140,66 Eur Podnikateľská činnosť – výnosy 0 Eur 

Hospodársky výsledok - 31.688,23 Eur Hospodársky výsledok 0 Eur 

 

Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. bolo zriadené ako príspevková organizácia mesta 
Zlaté Moravce dňa 01.01.2012.V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 
hlavnú  činnosť. 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je strata vo výške  -31.688,23 Eur,  
Organizácia hospodárila v roku 2011 so ziskom vo výške +1.272 Eur, v roku 2012 so 

stratouvo výške  -7.186,74 Eur. 
 

 
 
 

Organizácia spĺňa podmienky príspevkovej organizácie  v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a je zaradená do registra 
organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako 
sektora ekonomiky: 
a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom 
b) výrobné  náklady  organizácie  sú  kryté  vlastnými  tržbami  vo  výške  nižšej  ako  je 50% jej 

nákladov – tržby celkom  63 265 Eur,  výrobné náklady celkom 248 684 Eur. 
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Bilancia aktív a pasív – Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
Údaje o aktívach a pasívach, pohľadávok a záväzkov v celých Eur Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobo hmotný majetok 61 218 63 120 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Zásoby 22 37 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 2 283 4 822 
V tom: odberatelia 2 283 4 122 
              pohľadávky z nájmu 0                          700 
Aktíva celkom: 69 502 89 106 

PASÍVA:   
Vlastné imanie 69 502 89 106 
zákonný rezervný fond 18 426 18 405 
V tom : nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov -31 697 21 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -31 697 -7 203 
Záväzky: 82 773 70 680 
V tom: zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 54 895 54 895 
 dlhodobé záväzky 13 233 
V tom:   záväzky zo sociálneho fondu 13 233 
 krátkodobé záväzky 16 971 13 228 
V tom:   dodávatelia 6 776 3 061 
zamestnanci 5 738                      6 133 
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 3 512 3 502 
daň z príjmov 9 14 
ostatné priame dane 935 518 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 0 0 
Pasíva celkom: 69 502 89 106 
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SLUŽBYT ZLATÉ MORAVCE, MESTSKÝ PODNIK 
 

Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 24 345 83 765  60 Tržby za vlastné výkony 79 468 237 572 

51 Služby, opravy 24 618 54 112  66 Finančné výnosy 6 7 

52 Spotreba materiálu 9 469 11 384 
 

64 
Ostatné výnosy  
z prevádzkovej činnosti 

659 446 437 712 

52 Osobné náklady 180 407 190 021 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

160 000 0 

53 Dane a poplatky 768 473 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

283 0 

55 Odpisy 684 259 104 029 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

0 0 

56 Finančné náklady 3 009 52 363 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

0 0 

Náklady celkom: 917 436 825 866   Výnosy celkom: 922 012 746 912 

 
 
Službyt Zlaté Moravce: 

Celkové náklady   917.436,01 Eur 
Celkové výnosy   922.012,30 Eur 
Hospodársky výsledok –zisk    4.576,29 Eur 

 
 

Hlavná činnosť – náklady 829.253,74 Eur Podnikateľská činnosť – náklady 88.182,27 Eur 

Hlavná činnosť- výnosy 828.874,61 Eur Podnikateľská činnosť – výnosy 93.137,69 Eur 

Hospodársky výsledok - 379,13 Eur Hospodársky výsledok 4.955,42 Eur 

 
Službyt Zlaté Moravce, m. p. bol zriadený ako príspevková organizácia mesta Zlaté 

Moravce dňa 01.01.1994. 
V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 hlavnú  aj  

podnikateľskú  činnosť.  
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je zisk vo výške 4.576,29 Eur, z toho 

v hlavnej činnosti je strata -379,13 Eur, v podnikateľskej činnosti je zisk 4.955,42 Eur. 
Organizácia hospodárila v roku 2011 so ziskom vo výške 1.678 Eur, v roku 2012 so stratou vo 
výške -78.954 Eur. 
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Organizácia za rok 2013 spĺňa podmienky príspevkovej organizácie  v zmysle zák. č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správa v znení neskorších predpisov a je 
zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do 
verejnej správy ako sektora ekonomiky: 
a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom 
b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške nižšej ako je 50% jej 

nákladov – tržby celkom 79 468 Eur, výrobné náklady celkom 903 054 Eur. 
 

Bilancia aktív a pasív – Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
Údaje o aktívach a pasívach, pohľadávok a záväzkov v celých Eur Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobo hmotný majetok 42 811 667 864 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Zásoby 778 1 261 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 335 106 451 063 
V tom: odberatelia 81 722 61 302 
              daň z príjmov 0                      2 631 
              iné pohľadávky 253 384                 387 130 
Aktíva celkom: 904 857 1 632 974 

PASÍVA:   
Vlastné imanie 904 857 1 632 974 
zákonný rezervný fond 0 1 121 
V tom:   nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 467 621 539 777 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 576 -78 954 
Záväzky: 432 660 1 171 028 
V tom:   zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 33 677 651 460 
 dlhodobé záväzky 39 833 12 669 
V tom:   záväzky zo sociálneho fondu 2840 2 181 
iné záväzky 36 993 10 448 
 krátkodobé záväzky 340 246 484 091 
V tom:   dodávatelia 111 426 177 202 
prijaté preddavky 210 596 293 538 
zamestnanci 9 746                          213 
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 6 036 4 970 
ostatné priame dane 1 768 1 343  
DPH 550 6 825 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 0 0 
Pasíva celkom: 904 857 1 632 974 
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ZLATÉ MORAVCE 
 

Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 396 586 374 523  60 Tržby za vlastné výkony 370 951 353 658 

51 Služby, opravy 91 802 74 252  66 Finančné výnosy 13 964 7 004 

52 Spotreba materiálu 167 758 190 291 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

663 940 645 195 

52 Osobné náklady 672 684 719 262 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

625 000 641 950 

53 Dane a poplatky 22 805 2 907 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

38 940 0 

55 Odpisy 86 183 51 978 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

0 0 

56 Finančné náklady 12    063 9 122 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

0 3 245 

58 Náklady na transfery 0 0     

Náklady celkom: 1 327 207 1 281 002   Výnosy 1 440 744 1 088 089 

 
Technické služby mesta Zlaté Moravce: 

Celkové náklady   1.327.206,66 Eur 
Celkové výnosy   1.440.744,36 Eur 
Hospodársky výsledok – zisk    113.537,70 Eur 

 
 

Hlavná činnosť – náklady 965.985,45 Eur Podnikateľská činnosť – náklady 361.221,21 Eur 

Hlavná činnosť- výnosy 946.636,45 Eur Podnikateľská činnosť – výnosy 494.107,91 Eur 

Hospodársky výsledok - 19.349,00 Eur Hospodársky výsledok +132.886,70 Eur 

 

Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. boli zriadené ako príspevková organizácia 
mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.1996. 

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 hlavnú aj 
podnikateľskú činnosť. 

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je zisk vo výške 113.537,69 Eur, 
z toho v hlavnej činnosti je strata -19.349,00 Eur, v podnikateľskej činnosti je zisk 132.886,69 
Eur. Organizácia hospodárila v roku 2011 so stratou vo výške –298.372 Eur, v roku 2012 so 
stratou vo výške -192.913 Eur. 
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Organizácia  za  rok  2013 splnila   podmienky  príspevkovej  organizácie   v zmysle   zák.  
č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správa v znení neskorších predpisov a nie je 
zaradená do registra organizácií vedeného  Štatistickým  úradom  SR  ako  organizácia  patriaca  
do  verejnej  správy   ako  sektora  ekonomiky: 
a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom 
b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške nižšej ako je 50% jej 

nákladov – tržby celkom 397 667 Eur, výrobné náklady celkom 1 208 053 Eur. 
 

Bilancia aktív a pasív – Technické služby Mesta Zlaté Moravce 
Údaje o aktívach a pasívach, pohľadávok a záväzkov v celých Eur Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 953 0 
Dlhodobo hmotný majetok 171 567 215 223 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Zásoby 24 051 21 416 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 54 304 60 540 
V tom: odberatelia 54 304 60 540 
Aktíva celkom: 890 842 1 158 867 

PASÍVA:   
Vlastné imanie 88 988 -29 784 
zákonný rezervný fond 0 0 
V tom:   nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov -24 550 164 561 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 113 538                -194 345 
Záväzky: 801 855 1 188 651 
V tom:   zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 110 330 149 270 
 dlhodobé záväzky 306 572 
V tom:   záväzky zo sociálneho fondu 306 572 
 krátkodobé záväzky 135 520 229 889 
V tom:   dodávatelia 58 601 76 352 
iné záväzky 6 041 48 057 
zamestnanci 29 586                    35 848 
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 19 229 41 282 
ostatné priame dane 3 289 7 950  
DPH 5 082 9 359 
ostatné dane a poplatky 13 693 11 041 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 0 0 
Pasíva celkom: 890 842 1 158 867 
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ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY MESTA ZLATÉ MORAVCE, MESTSKÝ PODNIK 
 

Účtovná trieda 5  Účtovná trieda 6 

Rok  Rok Účtovná 
skupina 

Náklady 
2013 2012  

Účtovná 
skupina 

Výnosy 
2013 2012 

50 Spotrebované nákupy 96 063 188 635  60 Tržby za vlastné výkony 123 528 236 175 

51 Služby, opravy 30 356 74 514  66 Finančné výnosy 3 157 

52 Spotreba materiálu 56 805 79 611 
 

69 
Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

246 998 261 500 

52 Osobné náklady 219 195 246 530 
 

691 
Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce  

237 000 247 368 

53 Dane a poplatky 2 425 2 940 
 

692 
Výnosy z kapitálových  
transferov z rozpočtu obce 

0 6 000 

55 Odpisy 24 391 25 516 
 

693 
Výnosy samosprávy 
z bežných transferov 

2 000 1 500 

56 Finančné náklady 1 893 2 527 
 

694 
Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov 

7 998 6 632 

58 Náklady na transfery 0 0     

Náklady celkom: 380 457    549 365   Výnosy celkom: 383 265 539 404 

 
 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce: 
Celkové náklady   380.457,11 Eur 
Celkové výnosy   383.265,25 Eur 
Hospodársky výsledok –zisk    2.808,14 Eur 

 
Hlavná činnosť – náklady 302.247,91 Eur Podnikateľská činnosť – náklady 78.209,20 Eur 

Hlavná činnosť- výnosy 283.531,39 Eur Podnikateľská činnosť – výnosy 99.733,86 Eur 

Hospodársky výsledok - 18.716,52 Eur Hospodársky výsledok       + 21.524,66 Eur 

 
 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p. boli zriadené ako príspevková organizácia 
mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.1994. 

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 hlavnú aj 
podnikateľskú činnosť. 

Výsledok hospodárenia pred  zdanením  za  rok  2013  je zisk vo výške 2.808,14 Eur, 
z toho v hlavnej činnosti je strata -18.716,52 Eur, v podnikateľskej činnosti je zisk 21.524,66 
Eur. Organizácia hospodárila v roku 2011 so ziskom vo výške +1.800 Eur, v roku 2012 so stratou 
vo výške – 9.961 Eur. 
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Organizácia za rok 2012 splnila zákonné podmienky príspevkovej organizácie v zmysle 
zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správa v znení neskorších predpisov a 
nie je zaradená do registra organizácií vedeného   Štatistickým   úradom   SR  ako  organizácia   
patriaca  do  verejnej  správy  ako  sektora  ekonomiky: 
a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom 
b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške nižšej ako je 50% jej 

nákladov – tržby celkom  113 844 Eur, výrobné náklady celkom 356 078 Eur. 
 

Bilancia aktív a pasív – Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce 
Údaje o aktívach a pasívach, pohľadávok a záväzkov v celých Eur Stav 

k 31.12.2013 
Stav 

k 31.12.2012 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 4 116 8 233 
Dlhodobo hmotný majetok 77 987 92 528 
Dlhodobý finančný majetok 0 0 
Zásoby 221 240 238 820 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 14  668 13 314 
V tom: odberatelia 13 589 13 239 
              Pohľadávky voči zamestnancom 129 74 
Aktíva celkom: 337 251 383 753 

PASÍVA:   
Vlastné imanie 337 251 383 753 
zákonný rezervný fond 7 132 2 541 
V tom:   nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 0 14 672 
 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 808                     -9 961 
Záväzky: 327 310 376 001 
V tom:   zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 29 494 37 492 
 dlhodobé záväzky 1 196 839 
V tom:   záväzky zo sociálneho fondu 1 196 839 
 krátkodobé záväzky 289 030 328 625 
V tom:   dodávatelia 192 150 219 191 
zamestnanci 9 086                    12 237 
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 29 724 49 191 
ostatné priame dane 11 862 11 825  
DPH 43 385 34 276 
ostatné dane a poplatky 2 057 1 488 
 bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 0 500 
Pasíva celkom: 337 251 383 753 
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12.3 Výsledok hospodárenia v rámci konsolidovaného celku 

Konsolidovaná účtovná závierka sa skladá z konsolidovanej súvahy, konsolidovaného 
výkazu ziskov a strát a z konsolidovaných účtovných poznámok. V roku 2013 celkový 
konsolidovaný majetok mesta Zlaté Moravce predstavuje sumu 23 843 094 Eur. 

 

Konsolidované aktíva mesta Zlaté Moravce 

Názov k 31.12.2013 (EUR) k 31.12.2012 (EUR) 

Neobežný majetok spolu 19 942 705 20 921 985 
Dlhodobý hmotný majetok, z toho: 17 276 452 18 253 567 
   pozemky 2 576 377 2 579 754 
   umelecké diela a zbierky 13 680 13 680 
   stavby 13 961 642 14 923 419 
   samostatné hnuteľné veci 217 559 177 062 
   dopravné prostriedky 126 116 174 481 
   obstaranie DHM 370 194 383 470 
Dlhodobý nehmotný majetok, z toho: 53 336 55 502 
   softvér 5 628 10 650 
   obstaranie DNM 3 253 2 300 
Dlhodobý finančný majetok, z toho: 2 612 916 2 612 916 
   realizované cenné papiere 2 612 916 2 612 916 
Obežný majetok spolu 3 865 726 4 470 006 
Zásoby 318 323 386 419 
Dlhodobé pohľadávky 1297 647 
Krátkodobé pohľadávky, z toho: 1 646 017 1 875 024 
   odberatelia 648 018 153 157 
   pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 395 400 480 157 
   pohľadávky z daňových príjmov obcí 278 903 352 359 
   pohľadávky voči zamestnancom 138 6 374 
   daň z príjmov 0 2 631 
Finančný majetok, z toho: 1 900 088 2 207 916 
   pokladnica 3 769 4 610 
   ceniny 566 2 409 
   bankové účty 1 895 753 2 200 897 
Časové rozlíšenie, z toho: 34 663 41 705 
   náklady budúcich období 16 354 12 762 
   príjmy budúcich období 18 309 28 943 

SPOLU 23 843 094 25 433 697 

 
 

Hodnota majetku mesta v roku 2013 klesla o 1 590 603 Eur oproti roku 2012. Najväčší 
podiel na majetku mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý prestavuje  až % z celkového 
konsolidovaného celku. 

 
 

Konsolidované pasíva Mesta Zlaté Moravce 

Názov k 31.12.2013 (EUR) k 31.12.2012 (EUR) 

Vlastné imanie 17 542 633 19 237 279 
Oceňovacie rozdiely  0 
Fondy účtovnej jednotky, z toho: 25 608 22 117 
      zákonný rezervný fond 25 608 22 117 
Výsledok hospodárenia, z toho: 17 517 025 19 215 162 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov 18 997 657 20 970 847 
   výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 480 633 -1 755 685 
Záväzky 5 181 176 5 155 224 
Rezervy 875 736 1 049 566 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 70 146,16 41 481,47 
Dlhodobé záväzky 251 499 232 394,39 
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Krátkodobé záväzky, z toho: 2 569 667 2 349 275 
   dodávatelia 1 167 918 982 829 
   zamestnanci 298 682 305 229 
   zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 624 181 497 506 
   daň z príjmov 93 100 
   ostatné priame dane 53 430 58 024 
   daň z pridanej hodnoty 49 017 50 460 
Bankové úvery a výpomoci 1 414 129 1 467 205 
Časové rozlíšenie 1 119 285 1 041 193  

   výdavky budúcich období 3 915 7 915 

   výnosy budúcich období 1 115 370 1 033 278 
SPOLU 23 843 094 25 433 697 

 
 

Za rok 2013 vykazuje mesto Zlaté Moravce ako konsolidovaný celok stratu vo výške – 
1 640 379 Eur. V roku 2012 konsolidovaný celok vykazoval stratu vo výške – 1 755 685 Eur. 
Okrem konsolidácie majetku a záväzkov mesto v roku 2013 konsolidovalo tiež náklady a výnosy: 

 
 

Konsolidované náklady Mesta Zlaté Moravce 

Náklady za rok 2013 
Hlavná 

činnosť v EUR 
Podnikateľská 
činnosť v EUR 

Spolu v EUR 
Rok  

2012 

Spotrebované nákupy 2 105 189 324 415 2 429 604 2 509 505 

Služby 774 633 46 204 820 838 904 052 

Osobné náklady 6 912 014 306 736 7 218 751 7 090 842 

Dane a poplatky 23 308 5 281 28 589 8 826 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 
z toho: 

66 890 3 677 70 567 651 412 

   zostatková cena predaného DHM a DNM 5 634 0 5 634 449 206 

Odpisy, rezervy a opravné položky, z toho: 2 725 669 28 667 2 754 337 1 659 663 

   odpisy dlhodobého majetku 2 026 786 5 138 2 031 924 1 398 597 

   tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

98 609 7 752 106 361 92 655 

   tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

248 230 0 248 230 168 410 

Finančné náklady, z toho: 83 061 3 606 86 667 138 977 

   kurzové straty 0 0 0 14,79 

   úroky 41 944 0 41 944 49 133 

   ostatné finančné náklady 41 117 3 606 44 722 89 829 

Mimoriadne náklady, z toho: 13 706 6 645 20 351 23 663 

   tvorba rezerv 13 492 6 645 20 137 23 663 

Náklady na transfery 174 977 0 174 977 265 758 

Náklady spolu 12 879 446 725 232 13 604 678 13 252 697 
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Konsolidované výnosy Mesta Zlaté Moravce 

Výnosy za rok 2013 
Hlavná 

činnosť v EUR 
Podnikateľská 
činnosť v EUR 

Spolu v EUR 
Rok 

2012 

Tržby za vlastné výkony a tovar 3 409 378 741 554 4 150 932 4 193 545 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 258 652 -2 607 14 220 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0 0 0 13 140 

Daňové výnosy a výnosy z poplatkov, z toho: 4 159 649 0 4 159 649 4 190 537 

   daňové výnosy samosprávy 3 571 269 0 3 571 269 3 581 464 

   výnosy z poplatkov 588 380 0 588 380 609 073 

Finančné výnosy, z toho: 9 589 4 610 14 199 8 079 

Ostatné finančné výnosy 3 0 3 156 

   úroky 9 587 4 610 14 196 7 923 

Mimoriadne výnosy 950 0 950 0 

   Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, v rozpočtových a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou 

1 832 842 0 1 832 842 1 719 746 

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
ŠR a od iných subjektov verejnej správy 

1 717 425 0 1 717 425 1 656 049 

Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov zo ŠR a od iných subjektov 
verejnej správy 

51 284 0 51 284 50 682 

Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov od Európskej únie 

46 157 0 46 157 119,20 

Výnosy spolu 11 239 112 885 062 12 124 174 11 498 691 

 
 

Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok v Eur 

 2013 2012 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 640 335 159 830 -1 480 505 -1 754 006 

Splatná daň z príjmov 44 84 128 1 679 

Výsledok hospodárenia po zdanení -1 640 379 159 746 -1 480 633 -1 755 685 

 

12.3.1 Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 

Mesto Zlaté Moravce skončilo hospodárenie za rok 2013 v účtovnej strate vo výške -1 640 
379 Eur. Záporný výsledok hospodárenia bude zúčtovaný v súlade s postupmi účtovania pre 
rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC na ťarchu účtu 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií za rok 2013 bolo 

schválené na 35. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.6.2014 nasledovne: 
 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce: 
Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne: 

1. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 463,35 Eur bude použitý na úhradu 
straty v hlavnej činnosti. 

2. Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -545.982,72 
Eur bude vysporiadaná nasledovne: 
a) zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 463,35 Eur 
b) zostatok vo výške 545.519,37 Eur bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia.  



Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 

 

 

79 

 
 

 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o: 
Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne: 

1. Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata  vo výške -31.697,25 
Eur bude vysporiadaná nasledovne: 
a) z rezervného fondu vo výške 18.425,63 Eur 

      b)zostatok vo výške 13.271,62 Eur bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia.  
 
 

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik: 
Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne: 

1. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške -379,13 Eur 
bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

2. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.955,42 Eur bude použitý nasledovne:  
a) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 379,13 Eur 
b) prídel do rezervného fondu vo výške 4.576,29 Eur. 

 
Technické služby Mesta Zlaté Moravce: 
Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne: 

1. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške              -
19.349,00 Eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

2. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 132.886,70 Eur bude použitý 
nasledovne:  
a) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 19.349,00 Eur 
b) prídel do rezervného fondu vo výške 113.537,70 Eur. 

 
Záhradnické služby Mesta Zlaté Moravce: 
Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne: 

1. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške              -
18.716,52 Eur bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

2. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 21.524,66 Eur bude použitý nasledovne:  
a) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 18.716,52 Eur 
b) prídel do rezervného fondu vo výške 2.808,14 Eur. 
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13 Ostatné dôležité informácie 

13.1 Súdne spory Mesta Zlaté Moravce 

 
Súdny spor v právnej veci navrhovateľa: Katarína Mištíková proti odporcovi: Mesto Zlaté 

Moravce o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy. Krajský súd 
potvrdil medzitým rozsudok okresného súdu o tom, že okamžité skončenia pracovného pomeru 
z dôvodu závažného  porušenia pracovnej disciplíny dané navrhovateľke je neplatné. Momentálne 
Okresný súd rozhoduje o náhrade mzdy a aj o trovách konania. Mesto bude musieť navrhovateľke 
vyplatiť okrem náhrady trov konania aj náhradu ušlej mzdy.  Mesto žiadalo súd o nepriznanie 
náhrady mzdy ak celkový čas, za ktorý by sa mala náhrada mzdy poskytnúť by presiahol 12 
mesiacov (náhrada mzdy za 12 mesiacov by bola cca 8 400 Eur).  Prvostupňový súd rozhodol, že 
Mesto je povinné zaplatiť navrhovateľke sumu  cca 21.300 Eur ako náhradu ušlej mzdy z titulu 
neplatného skončenia pracovného pomeru, sumu  cca 8550 Eur ako náhradu ušlej mzdy z titulu 
prekážok na strane zamestnávateľa ako aj úroky z omeškania. Voči tomuto rozsudku sme sa 
odvolali. O odvolaní zatiaľ rozhodnuté nebolo, pričom rozhodnutie očakávame v roku 2014. 
O trovách konania účastníkov  súd rozhodne až potom samostatným uznesením. Výsledok sporu 
určite zasiahne do rozpočtových prostriedkov, nakoľko aj trovy právneho zastúpenia (zatiaľ 
vyčíslené neboli) predpokladáme vzhľadom na početnosť pojednávaní v nie zanedbateľnej výške. 

 
V budúcnosti by výrazne mohol zasiahnuť do rozpočtu aj nárok Ing. Skyvu na vyplatenie 

náhrady mzdy, ktorú vyčíslil vo výške 83.839,05 Eur s prísl. Vo veci bol vydaný dňa 16.9.2013 
platobný rozkaz, ktorým súd uložil Mestu zaplatiť navrhovateľovi sumu 83.839,05 Eur, úrok 
z omeškania vo výške 5,75% ročne z dlžnej sumy od 10.4.2013 do zaplatenia, trovy konania vo 
výške 5.030 Eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 1.440,81 Eur. Mesto podalo voči tomuto 
platobnému rozkazu odpor, na základe čoho bude musieť v tomto roku uhradiť súdny poplatok za 
odpor vo výške 5030 Eur . Výzva na úhradu súdneho poplatku zatiaľ doručená nebola. Súd zatiaľ 
v tejto veci právoplatne nerozhodol. Rozhodnutie v tomto roku sa ani nepredpokladá. 

 
Súdne spory v právnej veci dvoch navrhovateľov (Ing. Horvát, V. Vaňová) proti odporcovi: 

Mesto Zlaté Moravce o určenie neplatnosti výpovede (z dôvodu nadbytočnosti) a náhradu mzdy. 
Prebieha dokazovanie na okresnom súde. Ak by sa spory prehrali, platili by sme trovy konania 
a náhrady mzdy, čo by zasiahlo do výdavkov mesta. V súčasnosti stále prebieha dokazovanie 
v prvostupňovom konaní. Predpokladá sa, že by mohli byť tieto spory právoplatne ukončené 
(vzhľadom aj na možné odvolacie konania) najskôr v roku 2015. 

 
Súdne konanie v právnej veci navrhovateľa: M. Gogová proti Mestu Zlaté Moravce – 

o určenie vlastníckeho práva. Súd dňa 14.5.2013 určil, že pozemky, ktoré boli predmetom sporu sú 
vo vlastníctve navrhovateľky. Voči tomuto rozsudku sme podali odvolanie.  Zatiaľ o odvolaní 
rozhodnuté nebolo. Tento spor výrazne nezasiahne do výdavkov mesta, nakoľko v prípade 
neúspechu by  trovy konania  predstavovali cca 500 Eur. 

 
Spory ukončené v roku 2013: 

• Súdny spor v právnej veci navrhovateľa: Ing. Jančovič proti odporcovi: Mesto Zlaté 
Moravce o neplatnosť kúpnej zmluvy.  

• Súdny spor v právnej veci navrhovateľa Mgr. Marta Džmurová  proti odporcovi: Mesto 
Zlaté Moravce  o neplatnosť výpovede z nájmu (budova bývalého MnV).  

• Súdny spor v právnej veci navrhovateľa: SR – Okresný (predtým Obvodný) úrad Nitra 
proti odporcovi: Mesto Zlaté Moravce o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - 
pozemku pod budovou „starej“ požiarnej zbrojnice. 
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Z ukončených sporov nám nevyplývajú plnenia, ktoré by výraznejšie zasiahli do rozpočtu 
mesta. 

Súdne spory, ktoré Mesto Zlaté Moravce vedie ako navrhovateľ výrazne nezasahujú ani sa 
nepredpokladá, že zasiahnu do nášho rozpočtu. 

13.2 Prijaté granty a transfery  

Prehľad prijatých grantov a transferov Mesta Zlaté Moravce v roku 2013 na bežné výdavky 
č. Poskytovateľ   Suma 

v Eur 
Účel  

1 Recyklačný fond 2 347 Grant na separáciu a zhodnocovanie odpadov 
2 VODOSTAV, Stanislav Orovnický 200 Grant na knihu o Zlatých Moravciach 
3 KTL ZM, a. s.  300 Grant na knihu o Zlatých Moravciach 
4 PD Tvrdošovce 849 Grant pre MŠ v meste (ovocie) 
5 Fyzické osoby 207 Grant na propagáciu mesta  
6 Bauer Gear Motor Slovakia 1 000 Grant na oslavy 900. výročia o meste 
7 Secop, s. r. o.  400 Grant na oslavy 900. výročia o meste 
8 Tesco Stores SR, a. s. 500 Grant na oslavy 900. výročia o meste  
9 Slovanet, a. s.  500 Grant na oslavy MDD 

10 MPS – servis, s. r. o.  100 Grant na oslavy MDD 
11 SANN, spol. s r. o.  100 Grant na oslavy MDD 
12 ALFACOM, s. r. o.  100 Grant na oslavy MDD 
13 Marek Mikula 100 Grant na oslavy MDD 
14 Ernokov - Železiarstvo 50 Grant na oslavy MDD 
15 Kovotherm Plus 50 Grant na oslavy MDD 
16 Butik Helka, H. Havettová 10 Grant na oslavy MDD 
17 Rebiop, Ing. M. Repa 20 Grant na oslavy MDD 
18 Arizona centrum, Mgr.B.Gramblička 200 Grant na športové aktivity 
19 Pemida, P. Fintor 100 Grant na športové aktivity 
20 Gastroosko, s. r. o.  100 Grant na športové aktivity 
21 VKF s. r. o. 100 Grant na športové aktivity 
22 Pramos, Ing. V. Raček 200 Grant na športové aktivity 
23 Autoopravárenstvo Paluška s. r. o.  200 Grant na športové aktivity 
24 1st CLASS AGENCY s. r. o.  100 Grant pre CVC 
25 Tesco Stores SR, a. s. 188 Grant na osadenie regulačných stĺpikov 
26 Kalahari, a. s.  1 100 Grant pre osobu na dohodu o vykonaní práce 
27 Kalahari, a. s.  11 844 Náklady na zmenu k UPN mesta 
28 MPSVaR SR 49 920 Dotácia na sociálne služby - ZOS 
29 MPSVaR SR 99 840 Dotácia pre n. o. Úsmev, n. o. Nádej 
30 Ministerstvo vnútra (MV) SR 4 054 Dotácia na hlásenie pobytu občanov 
31 Ministerstvo vnútra SR 10 901 Dotácia na matričnú činnosť 
32 MDVaRR SR 8 850 Dotácia na úsek bývania pre ŠFRB 
33 MV SR, Obvodný úrad Nitra 12 320 Dotácia na zabezpečenie volieb do VUC 
34 ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce 80 Dotácia na pohreb (pochovanie občana) 
35 MV SR, Obvodný úrad Nitra 87 Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby 
36 MV SR, Obvodný úrad Nitra 642 Dotácia na odmenu skladníka materiálu CO 
37 MDVaRR SR 11 426 Dotácia na úsek stavebného poriadku pre SOÚ 
38 Obvodný úrad pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie Nitra 
666 Dotácia na úseku pozem.komunikácií pre SOÚ 

39 Obvodný úrad život. prostredia Nitra 1 289 Dotácia na starostlivosť o životné prostredie 
40 MDVaRR SR 9 272 Dotácia na opravu cestných výtlkov 
41 Ministerstvo vnútra SR 6 509 Dotácia na merače rýchlosti 
42 Ministerstvo financií SR 42 557 Dotácia na školstvo (zvýšenie tarify o 5%) 
43 Obvodný úrad Nitra, odbor školstva 1 977 Dotácia na krajské súťaže pre CVČ 
44 Obvodný úrad Nitra, odbor školstva 18 242 Dotácia pre MŠ (vzdelávanie pre deti MŠ) 
45 Obvodný úrad Nitra, odbor školstva 12 780 Dotácia na školský úrad 
46 Obvodný úrad Nitra, odbor školstva 1 350 590 Dotácia na školy - normatívne fin.prostriedky 
47 Obvodný úrad Nitra, odbor školstva 91 833 Dotácia na školy – nenormatívne fin.prostr. 

sistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, vzdel.SZP, 
dopravné,  výmena okien  

48 ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce 24 880 Dotácia pre deti v HN – stravovacie návyky 
49 ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce 4 333 Dotácia pre deti v HN – školské povinnosti 
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50 ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce 8 898 Dotácia pre poberateľov štátnej soc. dávky  
(rodinné prídavky) 

51 ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce 408 Dotácia na výkon osobitného príjemcu  
52 ÚPSVaR Nitra – projekt EÚ 839 Dotácia na aktivačných pracovníkov 
53 ÚPSVaR Nitra – projekt EÚ 7 258 Dotácia na „Chránenú dielňu“ 
54 ÚPSVaR Nitra – projekt EÚ 3 492 Dotácia na zamestnanie mladých 
55 MPSVaR SR prostredníctvom  

Fondu sociálneho rozvoja – projekt EÚ 
16 020 Dotácia na komunitnú sociálnu prácu 

56 MŠVVaŠ SR – projekt EÚ 32 970 Dotácia na modernizáciu ZŠ Pribinova 
55 MŠVVaŠ SR – projekt EÚ 37 836 Dotácia na projekt z EÚ na vzdelávanie seniorov 
56 VUC – Nitriansky samosprávny kraj 350 Dotácia na podporu kultúry – oslavy mesta 
57 Fond národného majetku 17 021 Dotácia na kompenzáciu nákladov 

energet.zariad. 
58 Obec Lovce 556 Dotácia na činnosť SOÚ 
59 Obec Topoľčianky 840 Dotácia na činnosť CVČ 
60 Obec Machulince 217 Dotácia na činnosť CVČ 
61 Obec Skýcov 144 Dotácia na činnosť CVČ 
62 Obec Tekovské Nemce 65 Dotácia na činnosť CVČ 
63 Obec Žikava 32 Dotácia na činnosť CVČ 
64 Obec Hosťovce 27 Dotácia na činnosť CVČ 
65 Z rozpočtu obce (režijné náklady) 39 699 Režijné náklady od cudzích stravníkov 

 S p o l u :                                                                                  1 938 841 Eur 

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  
Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2013 vo výške  37.089,97 Eur boli 

v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o RPVS použité do 31.3.2014, vo výške 188,49 Eur  
použité v zmysle zmluvy s Tesco Stores SK, a. s. na osadenie regulačných stĺpikov v roku 2014 
a vo výške 33.056,19 Eur použité v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR na projekt „Ďalšie vzdelávanie 
– cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ v roku 2014.  

 
V roku 2013 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery : 

Poskytovateľ dotácie Suma v 
Eur 

Investičná akcia 

PKP SK, s. r. o.  220 Grant na finan.vodovodnej prípojky 
Zlatomorav. hokejbal .združenie 500 Grant na spolufinan.hokejbal.ihriska 
Nadácia Allianz Bratislava 1 500 Grant na merač rýchlosti  
Nadácia Ekopolis Banská Bystrica 5 000 Grant na solárne panely v MŠ Kalinčiak. 
MPaRV SR 6 749 Modernizácia ZŠ Pribinova 
Obvodný úrad Nitra 5 000 Modernizácia kamerového systému 

 
Kapitálové granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Zostatok 

nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2013 vo výške 5.000 Eur bolo v súlade so 
zákonom č. 523/2004 Z. z. o RPVS použité v zmysle zmluvy s Nadáciou Ekopolis Banská 
Bystrica do 31.5.2014. 

 

13.2.1 Získané finančné prostriedky na základe predložených projektov v roku 
2013 

 
Projekt „Oslava 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Zl. Moravce“  - Nitriansky 
samosprávny kraj, 

Schválená finančná čiastka: 350,- EUR 
Financie použité na propagačné materiály, ubytovanie účinkujúcich, obstaranie 

neinvestičnej služby v rámci osláv 900.výročia prvej písomnej zmienky o Meste Zlaté Moravce. 
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Projekt „ Solárna energia v škôlke“ - Nadácia Ekopolis a ZSE Energia, 
Schválená finančná čistka : 5 765,- EUR 
Ide o nahradenie časti ( 5 ks ) existujúceho vnútroareálového osvetlenia materskej školy za 

solárne prostredníctvom solárnych pouličných lámp za fotovoltaické lampy, ktorých je súčasťou 
svietidlo LED.  

 
Projekt „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ - OP Vzdelávanie,  

Schválená finančná čiastka: 93 641,78,- EUR 
Cieľom projektu je zabezpečiť zlepšenie kvality života seniorov a umožniť im lepšie 

zapájanie sa do spoločnosti. Vzdelávacie aktivít prostredníctvom kurzov: práca s IKT, Právna 
gramotnosť, zdravie a životný štýl, prvá pomoc a zdravoveda pre seniorov, anglický a nemecký 
jazyk. 

 
Projekt „Pomôžme bezpečnosti v meste“  – Nadácia Allianz, 

Schválená finančná čiastka: 1 500,- EUR 
Inštalácia preventívneho merača rýchlosti na ul. SNP Zlaté Moravce za účelom zvýšenia   
bezpečnosti chodcov a cyklistov, preventívne pôsobenie na vodičov motorových vozidiel. 

  
Projekt „Zberný dvor – mesto Zlaté Moravce a mikroregión Tríbečsko“ - Recyklačný fond 

Schválená finančná čiastka: 32 300,- EUR 
Financie použité na nákup zberných nádob na separovaný odpad a šmykom riadený 

nakladač.  
 

Projekt Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve, podľa § 54 zákona 5/2004 
Z.z. – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Schválená finančná čiastka : 2 637,46,- EUR 
Projekt v trvaní od 1.5.2013 do 30.4.2014. Na základe projektu zamestnávame 1 absolventa 

VŠ, ktorý je asistentom učiteľky v MŠ Žitavské nábrežie, pomáha deťom s poruchami sústredenia, 
správania, začleniť sa do vyučovacieho procesu a tiež aj medzi rovesníkov v rámci ostatných 
spoločných aktivít a hier.  
 
Projekt „ Prevenciou k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v meste Zlaté Moravce“ - 
Ministerstvo vnútra SR - Prezídium policajného zboru  

Schválená finančná čiastka : 6 509,- EUR 
Projekt je zameraný na nákup preventívnych meračov rýchlosti, ktoré by mali byť    
rozmiestnené vo vstupných bránach mesta : Ul. Prílepská, - Zl. Moravce,  ul.Hlavná –    
Prílepy, Ul. Chyzerovecká - Zl. Moravce. 

 
Projekt Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve, podľa § 54 zákona 5/2004 Z. 
z. – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Schválená finančná čiastka : 2 597,46,- EUR 
Projekt v trvaní od 5.8.2013 do 31.8.2014. Na základe projektu je zamestnatný 1 absolvent 

SŠ, ktorý pôsobí ako referent pre evidenciu aktivačných pracovníkov, trestu povinnej práce, 
evidenciu databáz v oblasti životného prostredia. 

13.3 Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta  

Mesto Zlaté Moravce neposkytlo v roku 2013 dotácie z rozpočtu mesta na podporu 
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v súlade so VZN č. 122011 
o poskytovaní dotácií rozpočtu mesta Zlaté Moravce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
na tieto výdavky.  
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13.4 Významné investičné akcie v roku 2013 

Mesto Zlaté Moravce realizovalo v roku 2013 viaceré investičné akcie a zabezpečovalo 
opravy a údržbu investičného majetku. Realizovali sa aj projekty na úseku dopravy. 

 
 
Prehľad významných investičných akcií Mesta Zlaté Moravce v roku 2013 

P. č. investičná akcia Suma 

1 ZŠ Mojmírova - rekonštrukcia ÚK 11 794,39 
2 ZS Pribinova - bezbariérový prístup 10 680,00 
3 ZŠ Mojmírova - rek. vonk. a vnút. kanal 47 340,00 
4 Budova CVČ - príst. stolnotenis. herne 125 048,00 
5 ZŠ Robotnícka - mantinely na ihrisko 5 186,62 
6 Vodovodná príp. do vrátnice skládky TKO 333,90 
7 Zemný rigol na ul. Nová 15 564,54 
8 Vodovodné odbočenie Prílepy - PKP-SK 182,84 
9 Stavba cestnej komunikácie pri TESCO 26 594,30 

10 Územný plán mesta Zlaté Moravce        12 944,11    
11 Bezpečnostný monit. Systém         5 176,00    
12 Bezpečnostný monit. Systém          9 556,80    
13 Športové náradie na workout 1 710,68 
14 Merač rýchlosti BX-1                          2 288,00 

 SPOLU 274 400,14 
 
 
Prehľad realizovaných projektov na úseku dopravy Mesta Zlaté Moravce v roku 2013 

P. č. Názov projektu Suma v Eur 

1 Grafický návrh použitia dopravných značiek zjednosmernenia MK Mojmírova, 
Kalinčiakova, Školská a Brezová v Zlatých Moravciach s využitím pre statickú 
dopravu a samostatná realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia.  

15 338,41  

2 Obnova vodorovného dopravného značenia- čiary deliace súvislé, alebo 
prerušované, ďalej čiary vodiace súvislé, alebo prerušované, smerové šípky, 
šikmé rovnobežné čiary, dopravné tiene a priechody pre chodcov na miestnych 
komunikáciách ul. 1. mája, Duklianska, Staničná, Pribinova, Mlynská v ZM. 

10 856,61  

3 Osadenie spomaľovacích prahov a dopravného značenia MK ul. Rázusova 
v Zlatých Moravciach.  

2 168,35  

4 Osadenie spomaľovacích prahov a dopravného značenia MK ul. Pribinova v 
 Zlatých Moravciach.   

1 760,90  

5 Osadenie spomaľovacích prahov a dopravného značenia MK ul. Ľ. 
Podjavorinskej v ZM.  

1 084,18  

6 Osadenie spomaľovacích prahov a dopravného značenia MK ul. Dlhá v  Zlatých 
Moravciach.  

3 252,52  

7 Zmena organizácie dopravy a dopravného značenia  na MK ul. Andreja Kmeťa  v 
 Zlatých Moravciach.   

505,28  

8 Osadenie nového zvislého a  vodorovného dopravného značenia pre ZŤP, ul. 
Nitrianska.   

226,04  

9 Osadenie nového zvislého a  vodorovného dopravného značenia pre ZŤP, ul. 
Brezová 2x.   

251,59  

10 Osadenie dopravného zariadenia- dopravného zrkadla pri výjazde z areálu OO 
PZ v Zlatých Moravciach na ul. Sládkovičova.  

493,15 

11 Osadenie zvislého dopravného značenia pre SVB SPOLDOM ul. 1. Mája 4,6,8.  568,46 
12 Osadenie zvislého DZ, k.ú. Zlaté Moravce- Čierna dolina:     

1. Na križovatke účelovej komunikácii (v smere od obce Žitavany) a cesty I/65, 
P1 – Daj prednosť v jazde! 2. Na križovatke účelovej komunikácii a cesty I/65 
v k.ú. Zlaté Moravce- Čierna Dolina, P 2 – Stoj, daj prednosť v jazde! 3. Na 

555,43 
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križovatke účelovej komunikácie a cesty I/65 v k.ú. Zlaté Moravce- Horný majer 
(v smere ZM - ZH), P1 – Daj prednosť v jazde! 4. Na križovatke účelovej 
komunikácie a cesty I/65 v k.ú. Zlaté Moravce- Horný majer, (v smere ZH - ZM) 
P1 – Daj prednosť v jazde!  
5.Na križovatke účelovej komunikácie (výjazd od reštaurácie FÁRO) a cesty 
III/5119 P1 – Daj prednosť v jazde! (1x) komunikácii Staničná v meste Zlaté 
Moravce.  

13 Osadenie DZ pri predajni LE.MI a potraviny SIMONA ul. 1. Mája 50- vyhradené 
parkovacie miesta pre návštevníkov prevádzok.  

424,29 

14 Osadenie DZ /IS 36c a IS 36d/ Miestna časť obce a Koniec miestnej časti obce na 
ceste II/511 ul. Chyzerovecká. 1. na ceste II/511 pri vjazde do mesta z cesty I/65 
a to 1ks DZ IS 36c „Miestna časť obce“ a 1ks DZ IS 36d „Koniec miestnej časti 
obce“2. na hranici mestskej časti na križovatke ciest II/511 (ul. Chyzerovecká) 
a MK Pod dielami v smere do centra 1ks DZ IS 36d „Koniec miestnej časti obce“ 
a 1ks DZ IS 36a „Obec“3. na križovatke ciest II/511 (ul. Chyzerovecká) a MK 
Slavianska v smere z centra 1ks DZ IS 36b „Koniec obce“1ks a 1 ks DZ IS 36c 
„Miestna časť obce“     

686,45 

15 Osadenie zvislého dopravného značenia, ul. Rovňanova 3 pri DOS. 395,46 
16 Doplnenie zvislého DZ, križ. ul.1.mája a cesty II/511 (ul. Sládkovičova) pri MsÚ, 

Dodatkovú tabuľku s textom- Okrem dopravnej obsluhy, E 12.  
191,08 

17 Zabezpečenie osadenia, montáže a demontáže prenosného dopravného značenia 
v súvislosti s konaním Zlatomoraveckého jarmoku 2013.  

1238,08 

 
 
Prehľad realizovaných opráv a údržby majetku Mesta Zlaté Moravce v roku 2013 

P. č. Názov opravy 

1 
Budova strediska občianskej vybavenosti - Oprava strechy - položenie 
hydroizolácie - 1. Časť 

2 
Budova strediska občianskej vybavenosti - Oprava strechy – oprava strešnej 
krytiny - 2. časť, dodávka a montáž bleskozvodov a stavebné vysprávky   

3 
Daňový úrad – prečistenie vnútornej kanalizácie , výmena zdravotechniky, výmena 
dlažby a obkladov, nové nátery a výmena svietidiel 

4 MŠ Slnečná ul. – oprava strechy na objekte kuchyne 

5 Ul. Vajanského - vybudovanie kanalizačnej prípojky k RD – súp. č. 1298/63 

6 Amfiteáter Zlaté Moravce – oprava sociálnych zariadení 

7 Amfiteáter Zlaté Moravce – oprava a údržba areálu 

8 Amfiteáter Zlaté Moravce – zemné práce pre identifikáciu kanalizácie 

9 Ul. Obrancov mieru – spevnené plochy 

10 ZŠ Mojmírova ul. č.2 – výmena okien a dverí – I. etapa 

11 MŠ Slnečná ul. – oprava strechy - kotolňa 

13.5 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

V roku 2014 sú rozpočtované zo zostatku finančných prostriedkov od Ministerstva vnútra 
SR 3 kusy meračov rýchlosti motorových vozidiel v sume 6 509 Eur.  

Vo výške 9 600 Eur je je ropočtovaný z kapitálového príjmu nákup digitálneho projektoru 
s 2D technológiou s príslušenstvom zvukového systému prispôsobený na rozmery miestnosti kina 
Tekov. Mesto Zlaté Moravce bude žiadať Audiovizuálny fond o nenávratnú dotáciu na 
digitalizáciu kina Tekov v Zlatých Moravciach vo výške 33 000 Eur. Predpokladaná výška 
investície je 96 000 Eur.  
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Ďalej je v roku 2014 rozpočtovaný kapitálový výdavok vo výške 5000 Eur od Nadácie 
Ekopolis Banská Bystrica určený na financovanie 5 kusov solárnych pouličných lámp pre MŠ 
Kalinčiakova. Kapitálové výdavky vo výške 45 000 Eur sú rozpočtované v roku 2014 na 
rekonštrukciu škôl a školských zariadení.  

Na rekonštrukciu vstupnej chodby v MŠ Žitavské nábrežie sú rozpočtované kapitálové 
výdavky vo výške 25 000 Eur a na rekonštrukciu kanalizácie, vlastne na jej dokončenie v MŠ 
Kalinčiakova vo výške 20 000 Eur.  

Na dofinancovanie rekonštrukcie v MŠ Žitavské nábrežie vo výške 4 700 Eur 
a dofinancovanie rekonštrukcie v MŠ Kalinčiakova vo výške 32 000 Eur sú taktiež rozpočtovanié 
kapitálové výdavky. 

13.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného 
obdobia 

Mesto Zlaté Moravce nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 
účtovného obdobia 

 
 

Záver 
 
Mesto Zlaté Moravce ako konsolidujúca účtovná jednotka ním konsolidované účtovné 

jednotky tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činností 
v rámci prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Pre 
sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za 
mesto, jeho rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevkové organizácie sa 
premietajú cez rozpočet mesta svojim príspevkami. 

Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom 
vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom 
celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného 
celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Umožňuje komplexný pohľad na 
konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie, ale aj perspektívy a plánovania 
súčastí mesta ako jedného celku. 
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