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Uznesenie č. 454/2012  

z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Návrh zásobníka  investičných akcií mesta na rok 2013 - 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 

p r e r o k o v a l o 
Návrh zásobníka  investičných akcií mesta na rok 2013 - 2015 
 
S c h v a ľ u j e 
zásobník investičných akcií mesta na rok 2013 – 2015  
 
 
V Zlatých Moravciach   dňa    13.12.2012 
 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 

 

Predkladáme návrh zásobníka investičných akcií na rok 2013 až 2015. Na základe 
odporučenia finančnej komisie v kapitálovom rozpočte mesta na rok 2013 sa nerozpočtujú 
investičné akcie, nakoľko nie sú kryté kapitálovým príjmom. Obdobne nie sú kapitálové 
výdavky vo výhľadových rozpočtoch na roky 2014 a 2015.  

Príjmy bežného rozpočtu pokrývajú výdavky na zabezpečenie základných 
samosprávnych funkcií mesta zabezpečujúcich chod mesta, záväzkov vyplývajúcich zo 
zmluvných záväzkov, splátky istín a úrokov prevzatých úverov, originálne kompetencie 
v oblasti školstva, sociálne služby, príspevky pre organizácie mesta.   

Zo zoznamu navrhovaných investičných akcií budú na základe schválenia MsZ 
realizované investičné akcie z úverových zdrojov v prípade prevzatia úveru, z kapitálových 
príjmov v prípade získania kapitálových príjmov odpredajom majetku mesta. Poradie 
dôležitosti investičných akcií, ako aj konkrétnu akciu (akcie) a jej zdroj krytia (úver, 
kapitálový príjem, fondy mesta), ktorá sa má zahrnúť do rozpočtu mesta schváli pred 
realizáciou MsZ. Náklady na investičné akcie uvedené v zásobníku sú len predpokladané 
ceny, presnejšie údaje bude mať mesto po spracovaní príslušných PPD. 

Predpokladaný zostatok fondov mesta k 31.12.2012: 
a) Rezervný fond -  77.548,72 EUR 
b) Fond rozvoja bývania - 42.753,36 EUR 

Navrhované použitie fondov mesta v rozpočte mesta na rok 2013: 
a) Rezervný fond -  59.000,00 EUR (MsP – nákup mobilnej rádiovej siete, 

základný vklad na kúpu osobného automobilu formou lízingu a vyhotovenie PPD na 
rekonštrukciu „Župného domu“, na realizáciu ktorej mesto podalo žiadosť v rámci 
výzvy MK SR 

b) Fond rozvoja bývania - 0,00 EUR 

 

Odhad stavebných nákladov na rekonštrukciu kanalizácie v ZŠ Mojmírova ulica je 
v prílohe materiálu. Predpokladané rozpočtované náklady na realizáciu prác bude možné určiť 
až po vypracovaní príslušnej projektovej dokumentácie. Skutočné náklady spojené 
s realizáciou budú známe až po vykonaní verejného obstarávania a ponúknutej ceny zo strany 
úspešného uchádzača. 

MsZ prijalo na svojom 18. zasadnutí dňa 20.09.2012 Uznesenie č. 405/2012, v ktorom 
schvaľuje rekonštrukciu kanalizácie ZŠ Mojmírova ulica Zlaté Moravce – havarijný stav. 
Uznesenie však nerieši financovanie tejto investičnej akcie. Na základe prijatého uznesenia 
dalo mesto vypracovať polohopis a rozpracovaná je prípravno-projektová dokumentácia. 

 

 
 



 
 
 

 Návrh zásobníka investičných akcií na rok 2013 - 2015   
 

navrhované Názov akcie Predpokladaná priebežná Poznámka 
poradie 

MsZ   
suma s DPH 

(Eur) 
suma 
(Eur)   

  
Rekonštrukcia kanalizacie ZŠ Mojmírova (havarijný stav) 58 000 58 000 

Uznesenie 
č.405/2012 

  
Rekonštrukcia Murgašovej ul. 207 549 265 549 

realizovaná 
investícia 

  Rekonštrukcia ul. Janka Kráľa 1 etapa 228 000 493 549   

  Rekonštrukcia ul. Janka Kráľa 2 etapa 138 000 631 549   

  Okružná križovatka Prílepská/1.mája/Sládkovičova 210 000 841 549   

  Prekládky sietí okružná križovatka - 1/4 nákladov 15 000 856 549   

  Chodník Hviezdoslavova, chodník Duklianska, chodník 
cintorín - Reedukačný domov 44 300 900 849   

  Parkovisko Obrancov mieru 66 000 966 849   

  

Palárikova - rekonštrukcia cesty 234 000 1 200 849 

realizácia môže 
začať po 
vybudovaní 
kanalizácie 

  

Ul.Timravy - rekonštrukcia cesty 102 000 1 302 849 

realizácia môže 
začať po 
vybudovaní 
kanalizácie 

  Priemyselná - rekonštrukcia 33 000 1 335 849   

  Nádvorie bytovky 1.mája 6-8 60 000 1 395 849   

  Rekonštrukcia Migazziho ulice 48 000 1 443 849   

  Parkovisko S.Chalupku/Jednota 78 000 1 521 849   

  Aktualizácia ÚPN mesta 65 000 1 586 849   

  
Vybavenosť mestského parku - rekonštrukcia amfiteátra, 
dobudovanie šatní, korčuliarska dráha, ostrovčeky pre 
deti 100 000 1 686 849   

  Denné centrum pri HM Tesco (rekonštrukcia 
výmenníkovej stanice) 24 000 € 1 725 849   

  Skateboardové ihrisko 10 000 € 1 735 849   

  Rekonštrukcia budovy mestského úradu Ul. 1. mája 350 000 € 2 085 849 vypracovaná PPD 

  Detské ihriská v počte 6 ks 18 000 € 2 103 849   

  Suma investícii celkom 2 103 849 €     
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