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I n f o r m á c i a   

o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014    
na základe účelového určenia finančných prostriedkov 

 
 
 
 
 
 
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 - odporučené  
Mestská rada 04.11.2014 - odporučené 



Uznesenie č. /2014  
z 40. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 13.11.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 na základe 
účelového určenia finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 40. zasadnutí MZ konaného dňa 13. 
11. 2014 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o zmene rozpočtu Mesta na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 23/2014 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. 23/2014 
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 13.11.2014 
 
 
 
                            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. 23 
na základe účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 
a finančných darov (grantov).  

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané a podpísané primátorom mesta dňa 25.09.2014. 
 
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. 23/2014 
 

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 darcu na podporu detí zo sociálne slabších rodín v meste vo výške 100 €. 
 

Transfery zo štátneho rozpočtu: 
 Od Okresného úradu Nitra, odbor školstva na odchodné (nenormatívne výdavky)  prostredníctvom 

transferu základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 5.187€. 
 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiace 9-10/2014 vo výške 3.481 €. 
 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za I.polrok šk.roka 2014/2015 vo 
výške 1.793 €. 

 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na zabezpečenie výkonu osobitného 
príjemcu štátnej sociálnej dávky za mesiac 9/2014 vo výške 35 €. 

 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce osobitnému príjemcovi pre poberateľov 
štátnej sociálnej dávky (rodinné prídavky) za mesiac 9/2014 vo výške 753 €. 

 Od Okresného úradu Nitra, odbor školstva na zabezpečenie organizácie krajských súťaží 
prostredníctvom CVČ vo výške 200 €. 

 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 6.500 €. 

 Od MPSVaR SR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ na projekt „Komunitná sociálna práca v Zlatých 
Moravciach“ v sume zdrojov EÚ a ŠR vo výške 9.900 €. 

 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na projekt „Aktivační pracovníci“ 
v sume EÚ a ŠR vo výške 120 €. 

 Od ÚPSVaR Nitra, Detašované pracovisko Zlaté Moravce na projekt „Chránená dielňa“ v sume 
EÚ a ŠR vo výške 2.533 €. 

 Od VÚC – NSK, Nitra na podporu športu (II.ročník športových olympijských hier, športové hry ZŠ 
v Zlatých Moravciach) vo výške 400 €. 

 

Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie je 
prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu č. 23/2014. 
 

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami v prílohe tohto rozpočtového 
opatrenia je vo výške 8.367 €, ktoré sú vykázané v rozpočtoch rozpočtových organizácií mesta, 
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, oznámené rozpisom rozpočtu po zmene 
v súlade so zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. 

 Rozpočet 
na rok 2014

22.zmena rozpočtu 
na rok 2014

Návrh na 23. zmenu 
rozpočtu na rok 2014

23. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné príjmy  6 244 091 € 6 549 556 € +31 002 € 6 580 558 €
Kapitálové príjmy 52 300 € 153 760 € 0 € 153 760 €
Finančné operácie príjmové  120 192 € 388 196 € 0 € 388 196 €
Príjmy spolu 6 416 583 € 7 091 512 € +31 002 € 7 122 514 €
 Rozpočet 

na rok 2014
22.zmena rozpočtu 

na rok 2014
Návrh na 23. zmenu 
rozpočtu na rok 2014

23. zmena rozpočtu  
na rok 2014

Bežné výdavky  6 120 519 € 6 530 435 € +31 002 € 6 561 437 €
Kapitálové výdavky 108 809 € 386 822 € 0 € 386 822 €
Finančné operácie výdavkové   174 255 € 174 255 € 0 € 174 255 €
Výdavky spolu 6 403 583 € 7 091 512 € +31 002 € 7 122 514 €
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