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Návrh  
 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Iveta Szobiová  
vedúca odd. financií a rozpočtu MsÚ 
JUDr. Mária Vozárová 
Právnička MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia dňa 27.11.2013 – odporučené 
Mestská rada 05.12.2013 – odporučené 



 
Dôvodová správa 

 
Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách 

Mesta Zlaté Moravce 
 
 

 Mestskému zastupiteľstvu je uvedené VZN predkladané z nasledovných dôvodov: 
 

Dňa 19.9.2013 bol na mestskom zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce  predložený 
poslanecký návrh poslaneckého klubu SMER-SD, KDH a HZDS v Zlatých Moravciach na 
prijatie Dodatku k VZN č. 5/2012  o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, ktorým  
sa upraví ustanovenie bodu 4.5.7, ktoré určuje rozsah kompetencie primátora mesta na 
schvaľovanie rozpočtových opatrení. Na základe uvedeného návrhu bol spracovaný tento 
dodatok, ktorý je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 
 
 
 Predkladaný Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 bol pripravený tak, aby predmetné VZN 
bolo v súlade so všetkými  dotknutými právnymi predpismi.  
 

 
 

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

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
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 
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/ 2012  o rozpočtových 
pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách 
Mesta Zlaté Moravce v predloženom znení/v znení pozmeňujúcich návrhov 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 



 
Dodatok č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2012 
 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

 
 

Mestské  zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa § 11 ods. 4 písm g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vydáva tento  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 
5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

 
 

 
I.  

Predmet dodatku 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté 
Moravce (ďalej len „VZN“) sa mení nasledovne: 
 
1) Znenie bodu 4.5.7 VZN sa mení, pričom nový bod 4.5.7 znie:  

„ Primátor mesta je v priebehu rozpočtového roka oprávnený v rozsahu určenom MsZ 
schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu: 
a) V rámci programu a jeho častí v celkovej sume do výšky 20.000,-eur 

v rozpočtovom roku 
b) Medzi programami navzájom v celkovej sume do výšky 20.000,-eur 

v rozpočtovom roku 
c)  Presunom medzi položkami do výšky  3.000,- eur pri jednotlivej položke v rámci 

rozpočtového opatrenia.“  
 
2)  Ostatné ustanovenia VZN zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté. 
 

 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2 na 

............... zasadnutí dňa ……………..  
 
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť  od 01. januára 2014. 
 
 
 
 

 
                                                                                      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                             primátor mesta 

 


