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Meno:    Branislav Varga   
Funkcia: poverený riaditeľ podniku 
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Meno:    Mgr. Barbora Segíňová 
Funkcia: ekonóm podniku 
 
 
 
 
 
 
Finančná komisia 
dňa 14.10.2013 – odporučila  
 
 



 
 

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

konaného dňa   12.12.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013  
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 na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013  
s ch v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013, ktorá je prílohou k 
uzneseniu  
 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 12. 12. 2013 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa – Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
na rok 2013 
 
 
K tejto otázke sme poprosili o vyjadrenie firmu, ktorá vypracoval projekt na rekultiváciu 
skládky. 
„Dôvody pre zmenu FUR sú v zásade nasledovné : 
 
- I. etapa skládky bola vyprojektovaná ako samostatná kazeta bez napojenia na 
uvažované rozšírenie skládkovania v II. etape. Uvedené znamená, že podľa prepracovanej PD 
na uzatvorenie a rekultiváciu skládky I. etapy je menšia  plocha uzatvárania a rekultivácie – 
svah do II. etapy sa neuzatvára. 
- Nová PD na uzatvorenie návrhom skladby uzatváracích vrstiev znížila náklady na 
uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie – v pôvodnej skladbe PD na uzatvorenie sa 
uvažovalo s odplyňovacou a drenážnou vrstvou zo štrku (0,3 + 0,5 m) a naviac bola navrhnutá 
geotextília 400 g/m2 a fólia PEHD hr 1,5 mm. Nové riešenie nahradzuje odplyňovaciu vrstvu 
a drenážnu geokopozitom a vyhodila zbytočné vrstvy geotextílie a fólie.  
- Nová PD preriešením zavážania I. etapy  zvýšila pôvodnú kapacitu skládky z 
pôvodných 138 000 m3 na 174 300 m3 t.j. zvýšenie o 36 300 m3 – cca 42 000 t. 
Všetky uvedené návrhy v novej PD znížili potrebné náklady na uzatváranie a rekultiváciu I. 
etapy. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ vytváral FUR z pôvodných uvažovaných 
nákladov na uzatvorenie I. etapy, ktoré boli na 1 m3 skládky vyššie,  po spracovaní novej PD 
je potrebné vytvoriť na zostávajúcu časť voľnej kapacity I. etapy menej nákladov – len 
chýbajúcu čiastku do zaplnenia I. etapy skládky podľa nového rozpočtu.“ 
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