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Uznesenie č. /2014  

z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 14.08.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014  
p r e r o k o v a l o 
návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta  
s c h v a ľ u j e   

a) použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta v celkovej výške 16.250 € 
nasledovne: 
 na bežné výdavky vo výške 10.640 € na odstránenie havarijného stavu majetku 

obce – budovy na Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach v zmysle 
ustanovenia § 10 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení 

 na kapitálové výdavky vo výške 3.300 € na rekonštrukciu strechy Domu smútku - 
budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v m. č. Chyzerovce 

 na kapitálové výdavky vo výške 2.310 € na rekonštrukciu chodníka a verejného 
osvetlenia na Potočnej ul. v Zlatých Moravciach  

b) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c), d) 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 14.08.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Predkladáme návrh na použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta, 
ktorý mesto vytvára v súlade s ustanovením §15 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok vo výške určenej 
mestským zastupiteľstvom. Prostriedky rezervného fondu sa môžu sa použiť na úhradu 
schodku kapitálového rozpočtu alebo na splácanie návratných zdrojov financovania. Ak 
v priebehu roka vznikne potreba financovania bežných výdavkov na odstránenie havarijného 
stavu majetku mesta, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže 
mesto použiť na ich krytie prostriedky rezervného fondu po prerokovaní a schválení MsZ. 
 
Tvorba a použitie rezervného fondu: 
Začiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2014:     16.892,52 eur 
Tvorba RF z prebytku hospodárenia za rok 2013:   104.963,87 eur (Uznesenie 785/2014) 
Použitie na transfer pre MsN (úhrada záväzkov): - 100.000,00 eur (Uznesenie 787/2014) 
Zostatok:          21.856,39 eur 
Návrh na použitie fondu:       -16.250,00 eur 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2014:        5.606,39 eur 
 
Prostriedky Rezervného fondu mesta navrhujeme použiť nasledovne: 
 
1. Údržba budovy vo 

vlastníctve mesta na Hviezdoslavovej ul. č. 183  
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica požiadalo Mesto Zlaté Moravce o výmenu 14 
ks okien v priestoroch, ktoré má prenajaté a v ktorých má sídlo Daňový úrad Nitra, 
kontaktné miesto Zlaté Moravce na základe Nájomnej zmluvy o nájme nebytových 
priestorov odo dňa 31.07.2007 na dobu určitú do 31.12.2014. Nakoľko FR SR má záujem 
pokračovať v nájme aj po uvedenom termíne, požiadalo o riešenie havarijného stavu 
okien v budove. Havarijný stav potvrdilo aj oddelenie investičnej výstavby 
a hospodárskej činnosti MsÚ. Predpokladané výdavky na výmenu okien sú na základe 
predbežnej kalkulácie vo výške 10.640 €. 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme v súlade s ustanovením § 10 ods. 9 zák. 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov použitie rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce, ktorá nebola rozpočtovaná a nie je krytá príjmami bežného 
rozpočtu.  

 
2. Rekonštrukcia 

chodníka a montáž verejného osvetlenia na Potočnej ulici financovaním z rezervného 
fondu je navrhovaná z dôvodu nerozpočtovaného kapitálového výdavku v celkovej výške 
2.310 € (chodník a verejné osvetlenie) na základe opakovaných požiadaviek občanov 
z Ulice Potočná  na umožnenie bezpečného prechodu na Nitriansku ulicu. 
 

3. Rekonštrukcia strechy 
Domu smútku Chyzerovce financovaním z rezervného fondu je navrhovaná z dôvodu 
nerozpočtovaného kapitálového výdavku vo výške 3.300 €. Strecha budovy je 
v nevyhovujúcom stave, zateká, navrhuje sa zmena technických parametrov použitím 
iných materiálov ako je pôvodná strecha, pôvodná plochá strecha sa plánuje zameniť na 
strechu s miernym sklonom. 



Dom smútku Chyzerovce je od 01.02.1992 zverený do správy Záhradníckych služieb 
mesta. Z dôvodu chýbajúcich zdrojov v mestskom podniku navrhujeme financovanie 
majetku mesta riešiť v zmysle predloženého návrhu. 
 

Podľa § 14 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení  môže obec vykonať zmenu rozpočtu finančných operácií 
rozpočtovým opatrením len do 31.8. príslušného rozpočtového roka, kam patrí aj použitie 
peňažných fondov obce.  
 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme predmetné rozpočtové opatrenie: 
 
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 c) a d) § 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 
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov ako aj povolené 
prekročenie a viazanie výdavkov nasledovne: 
 
Program 3 Interné služby 
Podprogram 3.2 Majetok mesta 

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením 
položky 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10.640 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 635 Rutinná a štandardná údržba vo 
výške 10.640 € na odstránenie havarijného stavu budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
na Hviezdoslavovej ul.č.183.  

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením 
položky 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3.300 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 717 Rekonštrukcie a modernizácie vo 
výške 3.300 € na rekonštrukciu strechy Domu smútku - budovy vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce v m. č. Chyzerovce. 
 
Program 5 Bezpečnosť 
Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie 

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením 
položky 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1.060 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 717 Rekonštrukcia a modernizácia vo 
výške 1.060 € na montáž elektrického vedenia a svietidiel na Potočnej ul. 
 
Program 7 Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá 
Podprogram 7.2 Výstavba a rekonštrukcia MK a dopravného značenia 

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením 
položky 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1.250 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 717 Rekonštrukcia a modernizácia vo 
výške 1.250 € na zhotovenie chodníka vedľa rieky Zlatňanka na Potočnej ul.  
 
 
Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu. 
 
 
 


