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Uznesenie č. /2014  

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

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu    
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí MZ konaného dňa 
14.08.2014 
p r e r o k o v a l o 
a) návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu  na digitalizáciu kina Tekov 

v Zlatých Moravciach 
b) návrh na zabezpečenie pôžičky  
c) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 
 
b e r i e     n a    v e d o m i e  
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu pôžičky vo výške 53.820,00 eur 
z Audiovizuálneho fondu 
 
s ch v a ľ  u j e  
a) prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu vo výške 53.820,00 eur na digitalizáciu kina 

Tekov v Zlatých Moravciach 
b) zabezpečenie pôžičky z Audiovizuálneho fondu formou záložnej zmluvy, ktorej 

predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru vecí – digitálnej technike. 
c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 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 14.08.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Mestské zastupiteľstvo na svojom 32. Zasadnutí dňa 20.02.2014 prijalo Uznesenie č. 

729/2014, v ktorom schválilo realizáciu projektu Digitalizácie kina Tekov v Zlatých 
Moravciach a zároveň spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu mesta vo výške 9.600 eur. 

Schválený rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 v kapitole výdavky 
kapitálového rozpočtu má rozpočtované spolufinancovanie projektu „Digitalizácia kina Tekov 
v Zlatých Moravciach“ vo výške 10 % z obstarávacej ceny výšky investície na nákup 
digitálneho projektora s 2D technológiou a príslušenstvom a zvukového systému s 
príslušenstvom, čo je podmienkou poskytnutia nenávratnej dotácie z Audiovizuálneho fondu.  

Audiovizuálny fond (ďalej len „fond“) podporuje finančne o.i. digitalizáciu kín 
a technologický rozvoj v audiovízii. Fond na základe predložených podkladov k žiadosti 
o poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle Výzvy č. 4/2014 rozhodol o poskytnutí 
dotácie pre Mesto Zlaté Moravce vo výške 32.000 Eur.   

 
Nakoľko celkový rozpočet projektu je vo výške 95.798 Eur, dotácia 

a spolufinancovanie mesta nebudú postačovať na krytie celých výdavkov na digitalizáciu. 
Audiovizuálny fond poskytuje na tieto projekty nenávratné dotácie alebo pôžičky. Pôžičku nie 
je možné poskytnúť samostatne (t.j. bez kombinácie s dotáciou), poskytuje sa až po pridelení 
dotácie. 

Mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva požiada Audiovizuálny fond 
o poskytnutie pôžičky vo výške 53.820 Eur. Pôžička je splatná do troch rokov od uzavretia 
zmluvy a prvá splátka je splatná v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola 
pôžička poskytnutá. Pôžička má fixnú úrokovú sadzbu 1% p.a.: 
Prehľad predpokladaných splátok pôžičky a úrokov: 
Rok 2015  
Splátka úveru   = 17.940 eur 
Splátka úrokov  =      462 eur 
Rok 2016  
Splátka úveru   = 17.940 eur 
Splátka úrokov  =      280 eur 
Rok 2017 
Splátka úveru   = 17.940 eur 
Splátka úrokov  =        98 eur 
Splátky úveru spolu  = 53.820 eur 
Splátky úrokov spolu=      840 eur 
 

Poskytovateľ pôžičky za účelom zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa uzavrie 
s prijímateľom záložnú zmluvu, ktorej predmetom bude zriadenie záložného práva k súboru 
vecí – digitálnej technike. 

 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení o prijatí pôžičky rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
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 prijatie 
pôžičky.  

 
Podľa § 17 ods. 8 menovaného zákona sa záväzok z pôžičky poskytnutej 

z Audiovizuálneho fondu nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce.     



 
 
V prípade rozhodnutia o prijatí pôžičky 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 finančných operácií ako aj 
povolené prekročenie a viazanie výdavkov nasledovne: 
Program 8 Kultúra a šport 
Podprogram 8.1 Mestské stredisko kultúry a športu 

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmových 
finančných operácií zvýšením položky 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci vo výške 53.820 € a zároveň povoleným prekročením a viazaním kapitálových 
výdavkov zvýšením položky 713 Nákup strojov, prístrojov, techniky vo výške 53.820 € na 
kapitálový nákup digitálneho projektora s 2D technológiou a príslušenstvom a zvukového 
systému s príslušenstvom. 
 
Analytické členenie zmeny rozpočtu podľa programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 
je prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu. 
 

 


