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N Á V R H   

Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
 
 
 
 
 
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 



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

konaného dňa 20.6.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012  
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 
a) návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2012 
c) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2012 
d) návrh na prídel do Rezervného fondu mesta 
e) návrh na prevod finančných prostriedkov na účelový účet finančnej zábezpeky bytovka 

Tekovská 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e  
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012 
b) správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2012 
 
s c h v a ľ u j e 
a) celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 bez výhrad 
b) Prídel do Rezervného fondu vo výške 16.629,75 €. 
c) Zriadenie účelového účtu na finančnú zábezpeku nájomníkov za bytovku Tekovská  vo 

výške 201.227 €  
 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.6.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
 
                        Mgr. Roman Šíra 
                prednosta MsÚ 
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