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N á v r h   

na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013   
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovali: 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia 
Mária Očovayová 
referent oddelenia 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
Dňa 10.6.2013 - odporučené 
MsR dňa 11.06.2013 – odporučené  



Dôvodová sprava 
 

Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 a 2  zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4 bod 4.5. VZN č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce, a to: 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 7/2013 

Zmena  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2013 
 
I. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 72: 

312  Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri MŠ         +   5.878,00 €  
312  Z rozpočtu obce – réžia cudzích stravníkov pre ŠJ pri ZŠ           + 10.055,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 72: 
PR 9.7    FK 09.6.0.1.   633 Tovary a služby – pre ŠJ pri MŠ    +   5.878,00 € 
PR 9.8    FK 09.6.0.1.   640 Transfery – pre ŠJ pri ZŠ     + 10.055,00 € 
 Zdôvodnenie: 
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov 
o prostriedky prijaté z úhrad stravy a tieto sa neplánovali v rozpočte, navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením 
príjmovej položky a zároveň zvýšením výdavkovej položky na tovary a služby pre ŠJ pri MŠ ako aj transfer 
ZŠ pre školské jedálne.     
 

II. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
223002 Poplatky za MŠ – príspevky od rodičov pre MŠ          + 2.936,00 €  
223002 Poplatky za ŠKD – príspevky od rodičov pre ŠKD pri ZŠ          + 3.345,00 €  
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   633 Tovary a služby – pre MŠ     + 2.936,00 € 
PR 9.6    FK 09.5.0.      640 Transfery – pre ŠKD pri ZŠ     + 3.345,00 € 
 Zdôvodnenie: 
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov 
o prostriedky prijaté od rodičov a tieto sa neplánovali v rozpočte, navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením 
príjmovej položky a zároveň zvýšením výdavkovej položky na tovary a služby pre MŠ ako aj transfer ZŠ 
pre školské kluby detí.     
 

III. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 11.1  FK 01.1.1.6   610   Výdavky obce – mzdy      -  1.250,00 € 
PR 11.1  FK 01.1.1.6   620   Výdavky obce – odvody    -     300,00 € 
PR 9.2  FK 09.1.2.     610   Školský úrad – mzdy      + 1.250,00 € 
PR 9.2  FK 09.1.2.     620   Školský úrad – odvody     +    300,00 € 
Zdôvodnenie: 
Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva pre Spoločný školský úrad poskytuje finančné 
prostriedky ŠR. Tieto finančné prostriedky nepokryjú výdavky na uvedenú oblasť, z tohto dôvodu 
navrhujeme dofinancovanie z rozpočtu mesta zmenou rozpočtu pre Spoločný školský úrad a to presunom 
medzi funkčnou klasifikáciou s tými istými položkami, pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu. 

 
IV. Úprava vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu kód zdroja 41: 

  PR 3.3  FK 01.1.1.6   713  Výdavky obce – nákup výpočtovej techniky  -  8.000,00 € 
  PR 8.1  FK 08.2.0.3   641  Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia (MSKaŠ)    + 8.000,00 € 
  Bežný transfer príspevkovej organizácii MSKaŠ s účelovým určením na úhradu energií vo výške 3.400 € 
  a na údržbu a opravy budov vo výške 4.600 €.           
Zdôvodnenie: 
Zmenu v rozpočte navrhujeme na základe odporúčania finančnej komisie na žiadosť príspevkovej 
organizácie MSKŠ, p.o. o zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa. Uvedenou zmenou rozpočtu 
presunom finančných prostriedkov sa nemení schválený rozpočet.  
 
 
 
 



V. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
PR 8.4  FK 08.1.0.   642   Rekreačné a športové služby (transfer nezisk.právn.osobám) -   15.000,00 € 
PR 7.3  FK 04.5.1.   644   Cestná doprava – transfer právnickej osobe (VEOLIA) +  15.000,00 € 
Zdôvodnenie: 
V súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vykonávanej autobusmi MAD Zlaté Moravce bol 
Mestu protokolárne zaslaný konečný Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej doprave 
v Zlatých Moravciach od januára až do decembra 2012.   
Veolia Transport a. s. Nitra vykázala náklady vo výške 53.636 €, výnosy (tržby) vo výške 12.346 €, 
v zmysle zmluvy o výkone bol uhradený transfer vo výške 28.878 €.  
Celkom a. s. VEOLIA mestu vykázala náhradu straty za rok 2012 vo výške 15.094 €. Na základe 
vykonaného preverenia použitia dotácie a vykázanej straty bola táto spôsobená najmä znížením výnosov 
z predaných lístkov o 3 600 € a zvýšenými nákladmi na opravu autobusu prideleného na MAD v Zlatých 
Moravciach vo výške 3.500 € oproti roku 2011. 
Zvýšené výdavky na MAD neboli predpokladané v schválenom rozpočte, z tohto dôvodu navrhujeme 
zmenu rozpočtu presunom medzi položkami a funkčnou klasifikáciou v rámci schváleného rozpočtu v jej 
výdavkovej časti.  
 

VI. Úprava v príjmovej časti  kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
233   Príjem z predaja pozemkov        + 15.000,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
PR 3.3   FK 01.1.1.6 713   Výdavky obce – nákup výpočtovej techniky (server)    + 15.000,00 € 
Zdôvodnenie: 
Kapitálové príjmy na rok 2013 neboli rozpočtované. Na predchádzajúcom zasadnutí MZ bol schválený 
odpredaj pozemku, ktorého príjem bol pripísaný na účet mesta, preto navrhujeme zmenu kapitálového 
rozpočtu. Vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu na rok 2013 bol schválený nákup výpočtovej techniky 
– servera a služieb s tým spojených z prebytku bežného rozpočtu (k.z. 41).  
Nakoľko v zmene bežného rozpočtu sa po odporúčaní finančnej komisie navyšuje príspevok pre p. o. 
MSKaŠ s účelovým určeným na úhradu energií a na údržbu a opravu budov z prebytku bežného rozpočtu, 
ktorým bol krytý nákup výpočtovej techniky, navrhujeme vykryť nákup výpočtovej techniky z kapitálových 
príjmov.  
 

 Rozpočet 
na rok 2013  

6. zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 7. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

7. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné príjmy  6 393 389 € 6 588 002 € +22 214 € 6 610 216 € 

Kapitálové príjmy 0 € 41 779 € +15 000 € 56 779 € 

Finančné operácie príjmové  115 011 € 326 531 € 0 € 326 531 € 

Príjmy spolu 6 508 400 € 6 956 312 € +37 214 € 6 993 526 € 

 Rozpočet 
na rok 2013  

6. zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 7. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

7. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné výdavky  6 216 589 € 6 422 722 € +30 214 € 6 452 936 € 

Kapitálové výdavky 40 000 € 281 779 € +7 000 € 288 779 € 

Finančné operácie výdavkové   201 066 € 201 066 € 0 € 201 066 € 

Výdavky spolu 6 457 655 € 6 905 567 € +37 214 € 6 942 781 € 

Zlaté Moravce, 11.6.2013 
                                   
Spracovala: 
Mária Očovayová       
referent oddelenia rozpočtu a financií 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Iveta Szobiová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
                                                                                                                        Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                primátor mesta 



 
 

Uznesenie č. /2012  
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konanom dňa 
20.6.2013  
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013 
s c h v a ľ u j e   
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.6.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
 
                        Mgr. Roman Šíra 
                prednosta MsÚ 
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