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N á v r h   

na čiastočné financovanie záväzku po lehote splatnosti  
„Rekonštrukcia MK Murgašova ulica v Zlatých Moravciach“    

 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovala: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
Dňa 09.04.2014 - neodporučené 
MR 15.04.2014 – neodporučené 
 



Uznesenie č. /2014  
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 24.04.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na čiastočné financovanie záväzku po lehote splatnosti „Rekonštrukcia MK 
Murgašova ulica v Zlatých Moravciach“ 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na čiastočné financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica v Zlatých 
Moravciach 

b) návrh na zmenu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
c) s ch v a ľ u j e  
a) čiastočné financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica v Zlatých Moravciach vo 

výške 10.000 eur 
b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a c) 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 24. 04. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena a), b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ods. 4.5 bod 4.5.7 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce  

 
p r e d k l a d á m    Mestskému  zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov ako aj povolené 
prekročenie a viazanie výdavkov.  
 
Program 7  Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá 
Podprogram 7.2 Výstavba a rekonštrukcia MK a dopravného značenia 

Mesto eviduje vo svojich záväzkoch faktúru od spoločnosti UNISTAV spol. s r. o.  za  
vykonané práce na investičnej akcii „Rekonštrukcia MK Murgašova ulica v Zlatých 
Moravciach“ v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 6.10.2011. 
Faktúra bola zaevidovaná v účtovníctve mesta dňa 20.11.2012 so splatnosťou 31.3.2013, čo je 
viac ako 365 dní po lehote splatnosti.  V podpísanom Dodatku č. 2 je uvedené, že úhradu 
tohto výdavku je možné realizovať po schválení mestským zastupiteľstvom.  

 
Návrh na úhradu záväzkov vyplývajúcich z tejto investičnej akcie bol opakovane 

predkladaný na MZ, pričom poslanci predložený návrh neschválili. Naposledy bol návrh na 
financovanie výdavkov za rekonštrukciu MK Murgašova predložený na zasadnutí MZ dňa 
28.2.2013, kde bol návrh na úhradu záväzkov vo výške 200.000 Eur z úverových zdrojov. MZ 
schválilo použitie úverových zdrojov vo výške 100.000 Eur na úhradu dosiaľ neuhradených 
vykonaných prác v rámci Zmluvy o dielo a dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.  

 
Dodávateľ požiadal o písomné uznanie dlhu vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy podľa 

Obchodného zákonníka a v rámci inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2013 nám 
oznámil, že vykazuje vo svojom účtovníctve pohľadávku voči Mestu Zlaté Moravce vo výške 
112.531,92 Eur.  

 
Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na zmenu rozpočtu na čiastočnú úhradu 

záväzkov voči spoločnosti UNISTAV spol. s r. o. vo výške 10.000 Eur z kapitálových 
príjmov mesta. Zmenu rozpočtu navrhujeme vykonať povoleným prekročením a viazaním 
príjmov zvýšením položky 231 Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 10.000 € 
a zároveň povoleným prekročením a viazaním výdavkov v tomto podprograme zvýšením  
položky 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 10.000 € na čiastočnú 
úhradu menovanej investičnej akcie.  
 
 
Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu č. .../2014. 
 
 Rozpočet 

na rok 2014 
4. zmena rozpočtu 

na rok 2014
Návrh na 5. zmenu 

rozpočtu na rok 2014 
5. zmena rozpočtu  

na rok 2014
Bežné príjmy  6 244 091 € 6 376 850 € 0 € 6 376 850 € 

Kapitálové príjmy 52 300 € 74 400 € +10 000 € 84 400 € 

Finančné operácie príjmové  120 192 € 120 192 € 0 € 120 192 € 

Príjmy spolu 6 416 583 € 6 571 442 € +10 000 € 6 581 442 € 



 Rozpočet 
na rok 2014 

4. zmena rozpočtu 
na rok 2014

Návrh na 5. zmenu 
rozpočtu na rok 2014 

5. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné výdavky  6 120 519 € 6 248 489 € 0 € 6 248 489 € 

Kapitálové výdavky 108 809 € 148 698 € +10 000 € 158 698 € 

Finančné operácie výdavkové   174 255 € 174 255 € 0 € 174 255 € 

Výdavky spolu 6 403 583 € 6 571 442 € +10 000 € 6 581 442 € 

Zlaté Moravce, 07.04.2014 
 
Spracovala: 
Mária Očovayová       
referent oddelenia rozpočtu a financií 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Iveta Szobiová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
                                                                                                                        Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                primátor mesta 


