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I N F O R M Á C I A  

o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013   
na základe účelového určenia finančných prostriedkov 

 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovali: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
Meno: Mária Očovayová 
Funkcia: referent oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
dňa 27.11.2013 - odporučené 
Mestská rada 05.12.2013 – odporučené 
 



 
Dôvodová správa 

 
 

V súlade s Vnútorným predpisom č. 001/2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo 
ŠR do rozpočtu mesta, ktorý bol schválený na MZ dňa 13.12.2012 uznesením č. 463/2012 
predkladáme informáciu o zmene rozpočtu za rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25 na 
základe účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 
z rozpočtu obcí a finančných darov (grantov).  

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané a podpísané primátorom mesta dňa 12.11.2013. 
 
Do zmeny rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením boli zapracované finančné 

prostriedky účelovo viazané, určené na bežné výdavky, nevyžadujúce súhlas Mestského 
zastupiteľstva v súlade     s § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení.  

Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. zmeny rozpočtu mesta schvaľuje 
orgán obce, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 
z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.  

Poskytnuté prostriedky môžu byť použité len na účel, na ktorý boli zákonom na 
príslušný rozpočtový rok schválené.  

V zmysle Vnútorného predpisu bude zmenený rozpočet predložený mestskému 
zastupiteľstvu do dvoch mesiacov od pripísania prostriedkov na účet, ktorý takto zmenený 
rozpočet zoberie na vedomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Zmena  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2013 
 Rozpočet 

na rok 2013  
24.zmena rozpočtu 

na rok 2013 
Návrh na 25. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

25. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné príjmy  6 393 389 € 6 643 888 € +54 697 € 6 698 585 €
Kapitálové príjmy 0 € 77 535 € 0 € 77 535 €
Finančné operácie príjmové  115 011 € 361 531 € 0 € 361 531 €
Príjmy spolu 6 508 400 € 7 082 954 € 0 € 7 137 651 € 

 Rozpočet 
na rok 2013  

24.zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 25. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

25. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné výdavky  6 216 589 € 6 506 974 € +54 697 € 6 561 671 €
Kapitálové výdavky 40 000 € 365 834 €  0 € 365 834 €
Finančné operácie výdavkové   201 066 € 208 146 €  0 € 208 146 €
Výdavky spolu 6 457 655 € 7 080 954 € 0 € 7 135 651 € 

 
I. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 111:                                         

312 Bežný transfer – voľby do VUC +6.600,00 € 
312 Bežný transfer – rodinné prídavky +1.225,00 € 
312 Bežný transfer – osobitný príjemca +55,00 € 
312 Bežný transfer – na podporu výchovy k stravovacím návykom +2.812,00 € 
312 Bežný transfer – dotácia na základe uznesenia vlády 52/2013 +10.639,00 € 
312 Bežný transfer – na asistenta učiteľa ZŠ +3.600,00 € 
312 Bežný transfer – ZŠ normatív (zmena po EDUZBER-e) -11.564,00 € 
S p o l u :  +13.367,00 € 

        Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 111: 
PR 3.4      FK 01.6.0     630 Voľby do VUC – tovary a služby +6.600,00 € 
PR 10.5.3 FK 10.4.0.5  642 Bežný transfer jednotlivcovi – rodinné prídavky +1.225,00 € 
PR 10.5.3 FK 10.4.0.5  633 Materiál  – osobitný príjemca +55,00 € 
PR 9.2      FK 10.7.0     642 Bežný transfer – stravovacie návyky  +1.328,00 € 
PR 9.2      FK 10.7.0     640 Bežný transfer – stravovacie návyky na ZŠ +1.484,00 € 
PR 9.6      FK 09.1.2.1  640 Bežný transfer – uznesenie vlády – ZŠ na ŠKD +534,00 € 
PR 9.8      FK 09.1.2.1  640 Bežný transfer – uznesenie vlády – ZŠ na ŠJ +675,00 € 
PR 9.4      FK 09.5.0.1  640 Bežný transfer – uznesenie vlády – ZUŠ +2.424,00 € 
PR 9.1      FK 09.1.1.1  610-620 Mzdy, odvody – uznesenie vlády - MŠ +5.228,00 € 
PR 9.7      FK 09.6.0.1  610 Mzdy – uznesenie vlády – ŠJ pri MŠ +695,00 € 
PR 9.5      FK 09.5.0.2  610 Mzdy – uznesenie vlády - CVČ +585,00 € 
PR 9.1.6   FK 09.1.1.1  642 Transfer súkromnej MŠ – uznesenie vlády +141,00 € 
PR 9.6      FK 09.5.0.    642 Transfer cirkvi pre ZŠ na ŠKD – uznesenie vlády +150,00 € 
PR 9.8      FK 09.6.0.1  642 Transfer cirkvi pre ZŠ na ŠJ – uznesenie vlády +207,00 € 
PR 9.3      FK 09.1.2.1  640 Bežný transfer – na asistenta učiteľa ZŠ  +3.600,00 € 
PR 9.3      FK 09.1.2.1  640 Bežný transfer ZŠ normatív (zmena po EDUZBER-e) -11.564,00 € 
S p o l u :  +13.367,00 € 

 
II. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 11H:                                         

312 Bežný transfer – od obce na činnosť SOÚ -75,00 € 
 Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 11H: 

PR 4.3      FK 04.4.3     630 SOÚ – tovary a služby (dotácia od obce na činnosť) -75,00 € 
 
III. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 132:                                         

311 Grant z Recyklačného fondu  za separáciu odpadov +2.347,00 € 
 Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 132: 

PR 6.3      FK 05.1.0     637 Služby – likvidácia odpadu (prísp. od Recyk.fondu) +2.347,00 € 
 
IV. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu:                                         

312   Transfer na zamestnanie mladých (kód zdroja 11T1, 11T2) +1.328,00 € 
312   Transfer na vzdelávanie seniorov (kód zdroja 11T1, 11T2) +36.000,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu: 
PR 1.6      FK 04.1.2.   600 Výdavky na zamestnanie mladých (k.z. 11T1, 11T2) +1.328,00 € 
PR 10.1    FK 10.2.0.   600 Výdavky na vzdelávanie seniorov (k.z. 11T1, 11T2) +36.000,00 € 

 
 



V. Úprava v príjmovej časti  bežného rozpočtu kód zdroja 71:                                         
311   Grant na odmenu - dohodu o vykonaní práce (ÚPN) +1.100,00 € 
311 Grant na oslavy 900. výročia o meste Zlaté Moravce +500,00 € 
311   Grant na propagáciu mesta (TN) +6,00 € 
311 Grant pre MŠ od PD Tvrdošovce +124,00 € 
S p o l u :  +1.730,00 € 

        Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71: 
PR 11.1    FK 01.1.1.6    637 Služby – dohoda o vykonaní práce (ÚPN) +1.100,00 € 
PR 8.2      FK 08.2.0.9    637 Služby – dar na oslavy 900.výročia o meste  +500,00 € 
PR 2.1      FK 08.3.0       637 Služby – všeobecné (TN – tlač) +6,00 € 
PR 9.1      FK 09.1.1.1    637 Služby – dar pre MŠ Žitavské nábrežie +34,00 € 
PR 9.1      FK 09.1.1.1    637 Služby – dar pre MŠ Prílepy +5,00 € 
PR 9.1      FK 09.1.1.1    637 Služby – dar pre MŠ Slnečná +10,00 € 
PR 9.1      FK 09.1.1.1    637 Služby – dar pre MŠ Kalinčiakova +55,00 € 
PR 9.1      FK 09.1.1.1    637 Služby – dar pre MŠ Štúrova +20,00 € 
S p o l u :  +1.730,00 € 

 
 

Zlaté Moravce, 15.11.2013 
 

Spracovala: 
Mária Očovayová  Ing. Iveta Szobiová 
referent oddelenia vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu financií a rozpočtu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 29. zasadnutí MZ konaného dňa 
12.12.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 25/2013 v zmysle 
ustanovenia § 14 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 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 

 
 

 
 


