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Uznesenie č. /2014  
z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 18.09.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38. zasadnutí MZ konaného dňa 
18.09.2014 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014 na 
základe účelového určenia finančných prostriedkov 
b e r i e    n a   v e d o m i e   
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13/2014 
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 18.9.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
                 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 13 
na základe účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 
a finančných darov (grantov).  

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané a podpísané primátorom mesta dňa 27.06.2014. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočtové opatrenie č. 13/2014 
 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4.5 bod 4.5.9 VZN č. 
5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce a na základe Vnútorného predpisu č. 
001/2012 o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením 
MZ č. 463/2012  

s a      v y k o n á v a 
rozpočtové opatrenie -  povolené prekročenie a viazanie príjmov ako aj povolené prekročenie 
a viazanie výdavkov z prostriedkov prijatých formou dotácií zo ŠR, formou grantov 
s účelovým určením.  
 
Granty: 
 Od Nadácie Pontis Bratislava prostredníctvom ich Nadačného fondu Slovenskej 

sporiteľne na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Zelené zátišie 
v Chyzerovciach“ na zakúpenie príslušného materiálu na realizáciu projektu vo výške 
1.502 €.  

 Od cudzích stravníkov na úhradu režijných nákladov na stravu v ŠJ pri MŠ Žitavské 
nábrežie vo výške 200 €. 

 Od cudzích stravníkov na úhradu režijných nákladov na stravu v ŠJ pri MŠ Parková v m. 
č. Prílepy vo výške 915 €. 

 Od cudzích stravníkov na úhradu režijných nákladov na stravu v ŠJ pri MŠ Slnečná vo 
výške 841 €. 

 Od cudzích stravníkov na úhradu režijných nákladov na stravu v ŠJ pri MŠ Kalinčiakova 
vo výške 368 €. 

 Od cudzích stravníkov na úhradu režijných nákladov na stravu v ŠJ pri MŠ Štúrova vo 
výške 274 €. 

    
Transfery zo štátneho rozpočtu: 
 Od MV SR na zabezpečenie činností spojených s prípravou a konaním voľby prezidenta 

SR (II.kolo) – dofinancovanie vo výške 16 €. 
 Od MV SR na zabezpečenie činností spojených s prípravou a konaním volieb do 

Európskeho parlamentu vo výške 2.640 €. 
 Od Úradu vlády SR z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na výmenu okien a dverí na 

budove MŠ na Žitavskom nábreží č. 1 Zlaté Moravce vo výške 5.000 €. 
 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na zabezpečenie výkonu 

osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky za mesiac 6/2014 vo výške 32 €. 
 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce osobitnému príjemcovi pre 

poberateľov štátnej sociálnej dávky (rodinné prídavky) za mesiac 6/2014 vo výške 705 €. 
 Od MŠVVaŠ SR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ na projekt „Ďalšie vzdelávanie – 

cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ v sume zdrojov EÚ a ŠR vo výške 12.679 €. 
 Od MPSVaR SR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ na projekt „Komunitná sociálna práca 

v Zlatých Moravciach“ v sume zdrojov EÚ a ŠR vo výške 8.203 €. 
 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na projekt „Aktivační 

pracovníci“ v sume EÚ a ŠR vo výške 165 €. 
 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na projekt „Zamestnanie 

mladých“ v sume EÚ a ŠR vo výške 1.732 €. 
 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na projekt „Chránená dielňa“ 

v sume EÚ a ŠR vo výške 2.714 €. 



 Od Okresného úradu Nitra, odbor školstva na zabezpečenie organizácie krajských súťaží 
prostredníctvom CVČ vo výške 959 €. 

 Od Obcí na prevádzku školského zariadenia CVČ v Zlatých Moravciach podľa počtu detí 
navštevujúcich toto zariadenie vo výške 518 €. 
 

 
Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu č. 13/2014. 
 
 Rozpočet 

na rok 2014 
12.zmena rozpočtu 

na rok 2014
Návrh na 13. zmenu 
rozpočtu na rok 2014 

13. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné príjmy  6 244 091 € 6 431 000 € +39 463 € 6 470 463 € 

Kapitálové príjmy 52 300 € 115 610 € 0 € 115 610 € 

Finančné operácie príjmové  120 192 € 252 226 € 0 € 252 226 € 

Príjmy spolu 6 416 583 € 6 798 836 € +39 463 € 6 838 299 € 

 Rozpočet 
na rok 2014 

12.zmena rozpočtu 
na rok 2014

Návrh na 13. zmenu 
rozpočtu na rok 2014 

13. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné výdavky  6 120 519 € 6 401 439 € +39 463 € 6 440 902 € 

Kapitálové výdavky 108 809 € 223 142 € 0 € 223 142 € 

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

Výdavky spolu 6 403 583 € 6 798 836 € +39 463 € 6 838 299 € 
 


