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N á v r h 
na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov vynaložených 

mestom na vybudovanie energetických zariadení 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia dňa 10.06.2013 – odporučené s tým, že neodporúčajú uvedený účel použitia 
Mestská rada: 11.06.2013 - odporučené s tým, že neodporúčajú uvedený účel použitia 
 



Dôvodová správa 
 
 

Predkladáme návrh na použitie účelových finančných prostriedkov poskytnutých na základe 
Uznesenia  vlády SR č. 461 zo dňa 17. 05. 2006 s použitím majetku Fondu národného majetku SR 
v roku 2006 v súlade s § 28 zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 
v znení neskorších predpisov na doplatenie kompenzácii nákladov miest a obcí do energetických 
zariadení.  Vzhľadom na uvedené FNM SR poskytol obciam finančné prostriedky uvedené v Zozname 
Ministerstva hospodárstva SR a v Zozname doplatkov Ministerstva hospodárstva SR.  

Mesto Zlaté Moravce podpísalo dňa 13. 10. 2006 Dodatok č. 1 o doplatku kompenzácie 
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/608, na základe ktorého mu FNM SR 
prostredníctvom Prima banky Slovensko a. s. poskytol finančné prostriedky vo výške 17.020,88 € 
(512.771,- Sk). 

Finančné prostriedky je Mesto ako príjemca kompenzácie FNM SR oprávnené použiť v súlade 
s účelmi uvedenými v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na ďalšie kapitálové výdavky na 
realizáciu rozvojových programov mesta. 
  

Vzhľadom k tomu, že účelové finančné prostriedky vedené v Prima banke Slovensko a. s.  
neboli od r. 2006 zo strany Mesta čerpané je zostatok finančných prostriedkov na účelovom účte FNM 
k 31.12.2012 vo výške 17.020,88 Eur. 

 
Mesto opakovane schválilo a zrušilo uznesnenie na použitie týchto finančných prostriedkov: 
- čerpanie účelových prostriedkov bolo schválené na 31. zasadnutí MZ dňa 24.9.2008 uznesením 

č. 318/2008 na krytie výdavkov na rekonštrukciu Dlhej ulice. Výdavky na rekonštrukciu Dlhej 
ulice boli uhradené z príjmov mesta. Uznesenie č. 318/2008 bolo zrušené na 16. zasadnutí MsZ 
dňa 28.06.2012 Uznesením č. 331/2012. 

- na 16. zasadnutí MsZ dňa 28.06.2012 bolo Uznesením č. 331/2012 schválené použitie 
účelových prostriedkov v plnej výške na rekonštrukciu budovy výmenníkovej stanice 

- na základe poslaneckého návrhu bolo uvedené uznesenie zrušené na 18. Zasadnutí MsZ dňa 
20.09.2012 Uznesením č. 404/2012.  

 
Nakoľko k 31.12.2013 končí platnosť zmluvy medzi FNM a Prima bankou, a.s. ako správcom 

účtu, je potrebné, aby Mesto rozhodlo o použití a vyčerpalo tieto prostriedky. Navrhovaný účel 
použitia bol konzultovaný so správcom účtu, ktorý potvrdil možnosť použitia účelových prostriedkov 
na navrhovaný účel. 
 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na čerpanie účelových finančných 
prostriedkov vo výške 17.020,88 € na úhradu kapitálových výdavkov na zakúpenie detských ihrísk 
do mestských oddychových zón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov vynaložených 
mestom na vybudovanie energetických zariadení 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
1. návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov vynaložených 

mestom na vybudovanie energetických zariadení 
2. návrh prílohy č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na zakúpenie detských ihrísk do mestských 
oddychových zón 

s ch v a ľ u j e  
1. použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na vybudované 

energetické zariadenia vo výške 17.020,88 € na úhradu kapitálových výdavkov na zakúpenie 
detských ihrísk do mestských oddychových zón 

2. prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finančných 
prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na zakúpenie detských ihrísk do mestských 
oddychových zón 

3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 nasledovne: 
Úprava v príjmovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
312005 - Transfer v rámci verejnej správy z FNM SR    +   17.020,88 € 
Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60): 
06.2.0   713004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika  +   17.020,88 € 
   a náradia 

 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
 
                        Mgr. Roman Šíra 
                prednosta MsÚ 
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