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N á v r h   

na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením      
 
 
 
 
 
 
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 16.10.2014 -  
MsR dňa ....... – odporučené / neodporučené 



Uznesenie č. /2014  
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39.zasadnutí MZ konanom dňa 
21.10.2014  
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením              
č. 26/2014 
s c h v a ľ u j e   
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 26/2014 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) 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 21.10.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 

Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena a) b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ods. 4.5 bod 4.5.7 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce  

 
p r e d k l a d á m    Mestskému  zastupiteľstvu 

rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie 
príjmov ako aj povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 
 
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 
Podprogram 1.2 Územné plánovanie a urbanizmus 

Uznesením č. 738/2014 z 32.zasadnutia MZ konaného dňa 20.2.2014 bolo schválené 
začatie obstarávania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce. Uvedená 
zmena ÚPN navrhuje zmeniť funkčné využitie pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce z funkcie 
plochy pre výrobu na funkciu športové plochy.   

Na základe uvedeného navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením 
a viazaním príjmov zvýšením položky 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 
14.340 Eur za odpredaj mestského majetku a zároveň povoleným prekročením a viazaním 
kapitálových výdavkov zvýšením položky 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív vo 
výške 14.340 Eur na financovanie vypracovania zmien a doplnkov č. 7 k UPN mesta Zlaté 
Moravce. 
 
Program 9 Vzdelávanie 
Podprogram 9.1 Predškolská výchova 
1)           V schválenom rozpočte mesta na rok 2014 je prekročené plnenie príjmov za  

poplatky za materské školy prijaté od rodičov. Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným 
prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 223 Poplatky a platby (za materské 
školy) vo výške 12.900 Eur a zároveň povoleným prekročením a viazaním bežných 
výdavkov zvýšením položky 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 12.900 Eur vo 
funkčnej klasifikácii 09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou v prvkoch 9.1.1 
MŠ Žitavské nábrežie, 9.1.2 MŠ Parková (m.č. Prílepy), 9.1.3 MŠ Slnečná, 9.1.4 MŠ 
Kalinčiakova a 9.1.5 MŠ Štúrova.  

2)           V schválenom rozpočte na rok 2014 sú finančné prostriedky prijaté z úhrad stravy  
prekročené naplnením príjmov, preto navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným 
prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 312 Transfery v rámci verejnej správy 
(z rozpočtu obce) vo výške 4.410 Eur a zároveň povoleným prekročením a viazaním 
bežných výdavkov zvýšením položky 637 Služby (stravovanie) vo výške 3.680 Eur vo 
funkčnej klasifikácii 09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou v prvkoch 9.1.1 
MŠ Žitavské nábrežie, 9.1.2 MŠ Parková (m.č. Prílepy), 9.1.3 MŠ Slnečná, 9.1.4 MŠ 
Kalinčiakova a 9.1.5 MŠ Štúrova, rozdiel vo výške 730 Eur je v podprograme 9.7 Školské 
stravovanie v predškolských zariadeniach.  

3)           Predpokladáme, že na položkách mzdy a odvody zamestnancov MŠ bude ku koncu 
roka prečerpanie v niektorých škôlkach, preto navrhujeme zmenu rozpočtu presunom  
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky vo funkčnej klasifikácii 09111 Predškolská výchova s bežnou 
starostlivosťou v prvkoch nasledovne: 



 v prvku 9.1.1 MŠ Žitavské nábrežie znížením položky 611 Tarifný, osobný plat vo 
výške 8.000 Eur, znížením položky 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo 
výške 1.500 Eur a znížením položky 625 Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 1.500 
Eur 

 v prvku 9.1.2 MŠ Parková (m.č. Prílepy) znížením položky 611 Tarifný, osobný plat vo 
výške 2.000 Eur a znížením položky 625 Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 500 
Eur 

 v prvku 9.1.3 MŠ Slnečná zvýšením položky 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne vo výške 400 Eur a zvýšením položky 625 Poistné do Sociálnej poisťovne vo 
výške 800 Eur 

 v prvku 9.1.4 MŠ Kalinčiakova zvýšením položky 611 Tarifný, osobný plat vo výške 
5.000 Eur a zvýšením položky 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo 
výške 800 Eur. 

 v prvku 9.1.5 MŠ Štúrova zvýšením položky 611 Tarifný, osobný plat vo výške 5.000 
Eur, zvýšením položky 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 800 
Eur a zvýšením položky 625 Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 700 Eur.     

 
Podprogram 9.4 Základná umelecká škola 

Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach požiadala o zmenu rozpočtu na rok 
2014 presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 a  
zmenu záväzných ukazovateľov schválených na rok 2014. Uviedla, že záväzný ukazovateľ na 
údržbu objektov nevyčerpajú do konca roka a zároveň im nepostačujú schválené finančné 
prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov do konca roka z dôvodu, že do svojho rozpočtu 
nezahrnuli zvýšenie platov učiteľov od 01.01.2014. Žiadajú zníženie záväzného ukazovateľa 
na údržbu objektov vo výške 10.000 Eur na položke 635 Rutinná a štandardná 
údržba a zvýšenie položky 611 Tarifný, osobný plat vo výške 7.500 Eur a zvýšenie položky 
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 750 Eur a zvýšenie položky 625 
Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 1.750 Eur.  

Transfer rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach  na 
rok 2014 sa nemení.  

Navrhujeme zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu ZUŠ Zlaté 
Moravce na rok 2014 znížením vo výške 10.000 Eur na údržbu objektov, po zmene bude na 
rok 2014 pre tento ukazovateľ celková suma 8.000 Eur a zvýšením vo výške 10.000 Eur na 
originálne kompetencie, z toho kategória 610 vo výške 7.500 Eur, kategória 620 vo výške 
2.500 Eur, po zmene bude na rok 2014 pre tento ukazovateľ celková suma 280.000 Eur.  

 
Podprogram 9.7 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach 

Ako je uvedené vyššie v podprograme 9.1 Predškolská výchova sú vyššie príjmy 
o prostriedky prijaté z úhrad stravy. Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením 
a viazaním príjmov uvedených v podprograme 9.1 Predškolská výchova a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním bežných výdavkov zvýšením položky 637 Služby (stravovanie) vo 
výške 730 Eur vo funkčnej klasifikácii 09601 Školské stravovanie v predškolských 
zariadeniach v prvkoch 9.7.1 ŠJ Žitavské nábrežie, 9.7.2 ŠJ Parková (m.č. Prílepy), 9.7.3 ŠJ 
Slnečná, 9.7.4 ŠJ Kalinčiakova, 9.7.5 ŠJ Štúrova.  
 

 
 

Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu. 
 



 Rozpočet 
na rok 2014 

25.zmena rozpočtu 
na rok 2014

Návrh na 26. zmenu 
rozpočtu na rok 2014 

26. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné príjmy  6 244 091 € 6 580 558 € +17 310 € 6 597 868 € 

Kapitálové príjmy 52 300 € 153 760 € +14 340 € 168 100 € 

Finančné operácie príjmové  120 192 € 388 196 € 0 € 388 196 € 

Príjmy spolu 6 416 583 € 7 122 514 € +31 650 € 7 154 164 € 

 Rozpočet 
na rok 2014 

25.zmena rozpočtu 
na rok 2014

Návrh na 26. zmenu 
rozpočtu na rok 2014 

26. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné výdavky  6 120 519 € 6 561 437 € +17 310 € 6 578 747 € 

Kapitálové výdavky 108 809 € 386 822 € +14 340 € 401 162 € 

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

Výdavky spolu 6 403 583 € 7 122 514 € +31 650 € 7 154 164 € 

 
Zlaté Moravce, 8.10.2014 
 
 
 
 
Spracovala: 
Mária Očovayová       
referent oddelenia rozpočtu a financií 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Iveta Szobiová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
                                                                                                                        Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                primátor mesta 
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