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N á v r h   

na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 4/2013   
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracovali: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia 
Meno:    Mária Očovayová 
Funkcia: referent oddelenia 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
Dňa 15.4.2013 – odporučené 
Mestská rada: 16.04.2013 - odporučené   
 



Dôvodová sprava 
 

Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 a 2  zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s a v súlade s ods. 4 bod 4.5. VZN č. 5/2012 
o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, a to: 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 4/2013 

Zmena  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2013 
 

I. Úprava v príjmovej časti  kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
233   Príjem z predaja pozemkov        + 29.215,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 43: 
PR 6.4   FK 06.3.0.   716   Projektová dokumentácia – Zelená ulica - vodovod             +    660,00 € 
PR 7.2   FK 04.5.1.   716   Cestná doprava – PPD úprava križovatky ciest      + 7.740,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   721   Rozvoj obcí – Transfer ZŠ Mojmírova (rekonštrukcia tep.kanála)    + 9.065,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   716   Rozvoj obcí – PPD ZŠ Mojmírova (rekonštrukcia ÚK)     +    450,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   717   Rozvoj obcí – rekonštrukcia ZŠ Pribinova (plošina)    +11.300,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Kapitálové príjmy na rok 2013 neboli rozpočtované. Na decembrovom zasadnutí MZ bol schválený 
odpredaj pozemku a tento príjem mesto malo pripísaný na účet v roku 2013 preto navrhujeme zmenu 
kapitálového rozpočtu. Vo výdavkovej časti navrhujeme úhradu projektovej dokumentácie na vodovod na 
Zelenej ulici, realizáciu diela zabezpečuje investor Západoslovenská vodárenská spoločnosť.  
Uznesením č. 402/2012 z 20.9.2012 bola schválená investičná akcia – úprava križovatky ciest II/511 
a III/5110 a MK 1. mája Zlaté Moravce. Z tohto dôvodu bola vyhotovená projektová dokumentácia, ktorá je 
vo výške 7.740 €.  
Na ZŠ Mojmírova sa vykonala rekonštrukcia tepelného kanála vykurovacej sústavy plynovej kotolne 
v objekte základnej školy z dôvodu havarijného stavu a nadmerného úniku vykurovacej vody, čo 
spôsobovalo problém s vykurovaním celého objektu.  
Vyhotovená bola projektová dokumentácia na rekonštrukciu ústredného kúrenia ZŠ Mojmírova (pavilón B). 
Na základe kontrolnej skupiny pre realizáciu a overovanie projektu „Modernizácia ZŠ Pribinova“ z MPRV 
SR boli predložené povinnosti prijímateľa na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov na 
vybudovanie schodiskovej plošiny t. j. vybudovanie bezbariérového prístupu na všetky podlažia hlavnej 
budovy, aby sa škola stala dostupná pre telesne postihnutých žiakov. Z tohto dôvodu navrhujeme 
rekonštrukciu budovy ZŠ Pribinova vybudovaním schodiskovej plošiny. 
 

II. Úprava v príjmovej časti  kapitálového rozpočtu kód zdroja 72: 
239200 Ďalšie kapitálové príjmy – ostatné       + 11.844,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 72: 
PR 1.2   FK 04.4.3.   711  Výstavba – nákup nehmotných aktív (aktualizácia ÚPN)    +11.844,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Uznesením č. 509/2013 z 28.2.2013 bolo schválené začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 5/2013 
Územného plánu Mesta Zlaté Moravce formou zmeny funkčného využitia územia (lokalita medzi Zimným 
štadiónom  a Zelenou ulicou) bez finančného krytia. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu na 
finančné krytie výdavkov na aktualizáciu územného plánu mesta Zlaté Moravce na základe zmluvy so 
spoločnosťou Kalahari a.s. Praha, ktorá sa zaviazala refundovať náklady na vypracovanie zmien a doplnkov 
č. 5/2013 k územnému plánu mesta Zlaté Moravce.  
 
 

III. Úprava v príjmovej časti finančných operácií rozpočtu kód zdroja 52: 
513002 Bankové úvery - dlhodobé       + 200.000,00 € 

       Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu kód zdroja 52: 
PR 7.2   FK 04.5.1.   717   Cestná doprava – Rekonštrukcia MK Murgašova ul.   + 100.000,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   717   Rozvoj obcí – Rekonštrukcia kúrenia na ZŠ Mojmírova   +    11.350,00 € 
PR 4.5   FK 06.2.0.   717   Rozvoj obcí – Rekonštrukcia škôl a školských zariadení   +    88.650,00 € 
 



Zdôvodnenie: 
Zmenu rozpočtu navrhujeme na základe schváleného návrhu na zmenu účelu použitia schváleného úveru 
Uznesením č. 495/2013 z 28.2.2013 na financovanie rekonštrukcie MK Murgašova ulica vo výške 100.000 
€ a rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100.000 €. 

 
 
 Rozpočet 

na rok 2013  
3. zmena rozpočtu 

na rok 2013 
Návrh na 4. zmenu 

rozpočtu na rok 2013 
4. zmena rozpočtu  

na rok 2013 
Bežné príjmy  6 393 389 € 6 519 584 € 0 € 6 519 584 € 

Kapitálové príjmy 0 € 0 € +41 059 € 41 059 € 

Finančné operácie príjmové  115 011 € 126 531 € +200 000 € 326 531 € 

Príjmy spolu 6 508 400 € 6 646 115 € +241 059 € 6 887 174 € 

 Rozpočet 
na rok 2013  

3. zmena rozpočtu 
na rok 2013 

Návrh na 4. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 

4. zmena rozpočtu  
na rok 2013 

Bežné výdavky  6 216 589 € 6 354 304 € 0 € 6 354 304 € 

Kapitálové výdavky 40 000 € 40 000 € +241 059 € 281 059 € 

Finančné operácie výdavkové   201 066 € 201 066 € 0 € 201 066 € 

Výdavky spolu 6 457 655 € 6 595 370 € +241 059 € 6 836 429 € 

 
Zlaté Moravce, 16.4.2013 
          
     
Spracovala: 
Mária Očovayová       
referent oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Iveta Szobiová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
                                                                                                                        Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                primátor mesta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 4/2013  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 4/2013 
s ch v a ľ u j e 
zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 
4/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) 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 25.4.2013 
 
 

                               
      Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                        prednosta MsÚ 
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