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Finančná komisia  
dňa 03.12.2012 –  odporučené 
 



Uznesenie č. 454/2012  
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.12.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta  
 
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 na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta 
 
s c h v a ľ u j e   
a) použitie Rezervného fondu vo výške 55.156,00 € na tieto investičné akcie:  

1. MŠ Žitavské nábrežie  vo výške 27.756 € 
2. MŠ Kalinčiakova vo výške 27.400 € 

 
b) zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 14/2012 takto: 
 
Úprava v príjmovej časti  rozpočtu - finančných operácií  kód zdroja 46: 
454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov      
454001   Z rezervného fondu obce         
       + 55.156,00 € 
 
Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46: 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   717 Realizácia stavieb – MŠ Žitavské nábrežie    +   
27.756,00 € 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   717 Rekonštrukcia – MŠ Kalinčiakova      
 +   27.400,00 € 
S p o l u :           
           + 
 55.156,00 €   
  
  
 
 
 
 
     

     

 
 
V Zlatých Moravciach   dňa    13.12.2012 
      
            
                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
            
                         primátor mesta 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
Predkladáme návrh na financovanie investičných akcií mesta z rezervného fondu mesta, ktorý 

mesto tvorí v súlade s § 15 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov.  

V súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce ods. 4.6 bod 4.6.5  
finančné prostriedky Rezervného fondu môžu byť použité na krytie kapitálových výdavkov, pričom 
použitie týchto zdrojov musí byť prerokované a schválené MsZ.  

Z rezervného fondu mesta navrhujeme financovať investičné akcie, ktoré už boli zrealizované na 
základe pôvodne schváleného rozpočtu na rok 2012. Zmenou rozpočtu schválenej MsZ v júni 2012 sa 
tieto investičné akcie plánovali financovať z úverových zdrojov. Predložený návrh na prevzatie úveru 
nebol opakovane schválený, preto predkladáme návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na 
úhradu týchto výdavkov. 
Nakoľko sa jedná o predškolské zariadenia, bolo potrebné práce realizovať v letných mesiacoch počas 
prázdnin. 
1. MŠ Žitavské nábrežie – strojnotechnologické vybavenie kotolne a plynoinštalácia vo výške 27.756 

EUR. Na úhradu záväzku voči dodávateľskej firme mesto obdržalo upomienku s upozornením, že 
v prípade, že nebudú faktúry v uvedenej výške uhradené v termíne do 15.11.2012, dodávateľ 
odpojí kotolňu v materskej škole z prevádzky. 

2. MŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v materskej škole vo výške 27.400 EUR 
Zdôvodnenie a rozpočet prác naviac boli predložené oddelením výstavby na rokovanie finančnej 
komisie dňa 26.11.2012. 
 
Stav Rezervného fondu k 31.11.2012 je 198.460,30 €. 
Splátky úverov za mesiac 12/2012 sú vo výške 16.755,58 €. 
Návrh na použitie fondu je vo výške 55.156 €. 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2012  bude vo výške 77.548,72 €. 
 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 14/2012 
 

Úprava v príjmovej časti  rozpočtu - finančných operácií  kód zdroja 46: 
454   Prevod prostriedkov z peňažných fondov      
454001   Z rezervného fondu obce         
       + 55.156,00 € 

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 46: 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   717 Realizácia stavieb – MŠ Žitavské nábrežie   
 +   27.756,00 € 
PR 9.1    FK 09.1.1.1.   717 Rekonštrukcia – MŠ Kalinčiakova     
   +   27.400,00 € 
S p o l u :           
            + 
 55.156,00 €   
 

          Rozpočet 
na rok 2012  

12. zmena 
rozpočtu na r.2012 

Návrh na 14. zmenu 
rozpočtu na rok 2012 

Rozpočet po  
14.zmene na r. 2012 

Bežné príjmy  6 273 037 € 6 435 270 € 0 € 6 435 270 € 

Kapitálové príjmy 1 204 600 € 398 740 € 0 € 398 740 € 

Finančné operácie príjmové  2 296 140 € 459 021 € +55 156 € 514 177 € 

Príjmy spolu 9 773 777 € 7 293 031 € +55 156 € 7 348 187 € 

 Rozpočet 
na rok 2012  

12. zmena 
rozpočtu na r. 2012 

Návrh na 14. zmenu 
rozpočtu na rok 2012 

Rozpočet po 
14.zmene na r. 2012 

Bežné výdavky  6 273 036 € 6 458 861 € 0 € 6 458 861 € 

Kapitálové výdavky 3 252 101 € 585 530 € +55 156 € 640 686 € 

Finančné operácie výdavkové   248 640 € 248 640 € 0 € 248 640 € 

Výdavky spolu 9 773 777 € 7 293 031 € +55 156 € 7 348 187 € 

 



 
 


