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Mesto Zlaté Mravce 
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

 

 
 

Vážení občania, vážení poslanci zastupiteľstva 
a zamestnanci 

Mesta Zlaté Moravce 
 
 Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód a zásad ustanovených osobitnými 
predpismi. Jej zostavenie je upravené nasledovnou legislatívou: 
 1. Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 2. Opatrením Ministerstva SR č. MF/27526/2008-31 zo dňa 17.12.2008, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a 
označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia                    
č. MF/22110/2009-31, vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia z § 4 ods. 2 zákona 
o účtovníctve.  
 3. Základným rámcom pre vyššie uvedené normy sú Medzinárodné účtovné štandardy (IPSAS). 

Mesto Zlaté Moravce zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku metódou úplnej konsolidácie, 
ktorou sa do konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy a do konsolidovanej 
účtovnej závierky ústrednej správy zahŕňajú údaje z účtovných závierok dcérskych účtovných jednotiek 
verejnej správy, ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie. 
  
 Súčasťami konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy sú: 
 - konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy 
 - konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy 
 - poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy 
 

Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku má povinnosť zostaviť 
konsolidovanú výročnú správu. Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, 
môže podľa § 22a) vyššie uvedeného zákona o účtovníctve údaje z individuálnej výročnej správe uviesť 
v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný dokument.  
 
 Cieľom novej metodiky účtovníctva štátnej správy a samosprávy ako súčasti reformy riadenia 
verejných financií je zabezpečiť kompatibilitu systému účtovníctva subjektov verejnej správy so systémami 
štátov Európskej únie prostredníctvom aplikácie základných princípov IPSAS do národnej legislatívy a 
poskytnúť obraz aj o Meste Zlaté Moravce ako jednom ekonomickom konsolidovanom celku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Peter Lednár, CSc. 
         pimátor Mesta Zlaté Moravce 
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1. Charakteristika obce 
 

Územie mesta a geografické údaje 
 

Územie mesta Zlaté Moravce tvorí jeho katastrálne územie s celkovou rozlohou 2 715 ha. Mesto 
Zlaté Moravce má tieto katastrálne územia: Zlaté Moravce, Prílepy, Hoňovce. Delí sa na tieto mestské 
časti: Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy. 
 Nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenska, v poľnohospodárskej oblasti  Podunajskej nížiny. 
Centrum Zlatých Moraviec leží na 48º23´ severnej zemepisnej šírky a 18º24´ východnej zemepisnej dĺžky, 
v nadmorskej výške 195 m n. m.  

Vzniklo na sútoku riečky Žitavy a Hostianskeho potoka. Mesto leží na významnej západo-východnej 
cestnej osi spájajúcej Bratislavu, Nitru, Banskú Bystricu a Košice, približne v polovici cesty medzi 
Bratislavou a Banskou Bystricou, vzdialené 116 km od Bratislavy, 90 km od Banskej Bystrice, len 29 km od 
Nitry, ale až 280 km od Košíc.  

Dobrú polohu a dopravné spojenie má mesto i vzhľadom na metropoly susedných krajín, od 
Budapešti je vzdialené 140 km, od Viedne 190 km a Brna 205 km. 

 
Demografické údaje 
 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011 dosiahol počet 12 973, z toho v mestskej časti Chyzerovce 743 
obyvateľov, z toho bolo 367 mužov a 376 žien, v mestskej časti Prílepy 462 obyvateľov, z toho 212 mužov 
a 250 žien a v mestskej časti Zlaté Moravce 11 768 obyvateľov, z toho 5 718 mužov a 6050 žien. 

Do Zlatých Moraviec sa prisťahovalo 129  obyvateľov a zo Zlatých Moraviec sa odsťahovalo 213 
obyvateľov. Zosnulo 100 občanov, z toho 51 mužov a 49 žien. Narodilo sa 113 detí, z toho 53 chlapcov 
a 60 dievčat. 
 
Erb a vlajka Zlatých Moraviec 
 

             
 
          erb                                                                 vlajka 
 

Historickou predlohou erbu Zlatých Moraviec je symbol na pečatidle zo 16. storočia. Mesto Zlaté 
Moravce používa mestský erb, pokiaľ nie je predpísané používanie štátneho znaku: v modrom štíte 
skrížené kľúče - zlatý a strieborný, nad nimi strieborný polmesiac a zlatá hviezda. Dva skrížené kľúče podľa 
kresťanskej ikonografie symbolizujú sv. Petra. Situácia Zlatých Moraviec je komplikovanejšia tým, že sv. 
Peter nie je patrónom Zlatých Moraviec. Tým je sv. Michal, ktorého atribútmi však boli meč a váhy. 
Skúsenosti z vývoja mestskej heraldickej tvorby vedú k predpokladu, že symbol Zlatých Moraviec má 
počiatky hlboko pred 16. storočím, keď tu zrejme stál dnes zabudnutý farský kostol zasvätený sv. Petrovi. 

Mestská vlajka je modrá, so žlto - bielym ondrejským krížom. Je to novotvar, farebne vychádza z 
farieb erbu a figúrou evokuje skríženie kľúčov v mestskom erbe. Vlajka je ukončená tzv. lastovičím 
chvostom. Zlaté Moravce patria medzi päť miest SR, ktoré majú modrú vlajku. Heraldická komisia 
Ministerstva vnútra SR dbá na variabilitu mestských vlajok, aby dve mestá nemali rovnakú vlajku a aby 
mestská vlajka nebola totožná s vlajkou niektorého štátu. 
 
História mesta  
 

Svoj vznik Zlaté Moravce tradujú v pradávnom osídlení horného Požitavia v mladšej dobe 
kamennej. Za čias Veľkomoravskej ríše tu existovala ťažba zlata ryžovaním z rieky Žitavy. Táto skutočnosť 
ako i centrálna poloha Zlatých Moraviec vytvorila z tohto osídlenia hospodárske i kultúrne centrum 
hornožitavskej oblasti.  

V 16. a 17. storočí Turci niekoľkokrát vtrhli do tohto kraja a vždy ho vyplienili, ale vďaka pracovitosti 
ľudu bolo mesto pomerne rýchlo obnovené.  
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V roku 1552 získali naši predkovia od kráľa Ferdinanda stoličný erb, z ktorého sa odvíjal dnešný erb.  
Sídlom Tekovskej stolice - neskôr župy sa Zlaté Moravce stali v prvej polovici 18. storočia. V tom 

čase vznikol prestavbou Župný dom. Z 18. storočia je zachovaných niekoľko stavieb, medzi ktoré patrí i 
kaštieľ, kde sídli Mestské kultúrne stredisko.  

Ako stoličné a neskôr župné sídlo boli Zlaté Moravce okrem iných činností i strediskom kultúrneho 
a neskôr i športového života, kde naši predkovia dosahovali dobré výsledky.  

Demokratické komunálne voľby v novembri 1990 položili základy samosprávy mesta. Občania 
Zlatých Moraviec si slobodne vybrali predstaviteľov - mestské zastupiteľstvo a primátora. 

 
Významné osobnosti a pamätihodnosti 

 
 Medzi významné osobnosti Zlatých Moraviec patrili Janko Kráľ a Krištof Bartolomej Anton Migazzi. 

Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom sv. Mikuláši,  zomrel 23. mája 1876 v Zlatých 
Moravciach. V štúrovskom ovzduší sa Janko Kráľ činne zapájal do národnobuditeľskej aktivity mladej 
inteligencie a tu aj začínal tvoriť svoje básne.  

Krištof Bartolomej Anton Migazzi, gróf z Wallu a Sonnethurmu sa narodil 20.10.1714 v Triente 
ako syn Vincenta Migazziho a jeho manželky barónky Barbary de Prato Segunsana. Ako mladík bol prijatý 
medzi pážatá arcibiskupa kardinála Lamberga v Pasau. Pôsobil 52 rokov ako biskup a 46 rokov ako 
najväčší cirkevný hodnostár Viedne. V roku 1771 po vymretí zlatomoraveckého rodu Paluškovcov kúpou od 
eráru získal panstvo Zlaté Moravce. Ako majorátny pán Zlatých Moraviec upravil kaštieľ, park a v r. 1785 
úplne prestaval a zväčšil rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela. Pochovaný je v Dóme sv. Štefana 
vo Wiedni. 

Jenou z najhodnotnejších pamiatok v meste je rímskokatolícky farský Kostol sv. Michala 
archanjela na Námestí Andreja Hlinku, postavená v roku 1785 v barokovo-klasicistickom slohu. 
                   

 
 

Obr. č. 1: Farský kostol 
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 Druhou významnou pamiatkou mesta je budova kaštieľa rodiny Migazzi na Námestí Andreja 
Hlinku. Budova je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Je to jednoposchodová barokovo-
klasicistická budova s dvoma krídlami orientovanými do pôvodného parku. 
 

 
 

Obr. č. 2: bývalý kaštiel rodiny Migazzi 
 
 V poradí treťou nie menej významnou budovou v meste je bývalý Župný dom. Pôvodne budovu 
tvorila dvojpodlažná štvorkrídlová renesančná dispozícia zo začiatku 17. storočia. Vtedajší vlastník Juraj 
Paluška dom predal zastupiteľstvu Tekovskej župy, ktorá budovu nákladne prebudovala na župnú 
rezidenciu. 

 
                  

Obr. č. 3:  Budova bývalého Župného domu 
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2. Výchova a vzdelávanie v meste Zlaté Moravce 
 
 V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v meste poskytujú nasledovné školy a školské 
zariadenia: 
  
Základné školy 

 Základná škola sv. Don Bosca,1.mája 24, 
 Základná škola, Mojmírova 2 
 Základná škola, Pribinova 1, 
 Základná škola , Robotnícka 25, 
 Základná umelecká škola, J.Kráľa 4. 
 

Stredné školy 
 Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3 
 Obchodná akadémia, Bernolákova 24, 
 Základná škola Stredná odborná škola polytechnická, 1.mája 22,  
 Stredná odborná škola technická, SNP 2  

Špeciálne školy 
 Spojená škola, J.Kráľa 39, 
 Reedukačné centrum, Prílepská 1  

 
Školské zariadenia 

 Centrum voľného času, Rovňanova 7, 
 Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
 Školské kluby detí pri základných školách 
 Zariadenia školského stravovania pri materských a základných školách 
 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy  
  
2.1. Materské školy 

 
Podľa počtu žiakov v jednotlivých školách k 15.9.2011 
 
P.č. 

 
Materská  škola 

 
Počet tried 

 
Počet detí 

 
Riaditeľka školy: 

1.  MŠ, Kalinčiakova 12, 7 139  Eva Kutišová 
2. MŠ, Parková 2, Prílepy 1 12  Mária Orságová 
3. MŠ, Slnečná 2 2 34  Mgr. Eva Bieliková 
4.  MŠ, Štúrova 15, 3 47  Lídia Bajaníková 
5.  MŠ, Žitavské nábrežie 1 6 126  Anna Zelenková 

 
 Okrem vyššie uvedených materských škôl sa na území mesta nachádza Súkromná materská škola, 
Štúrova 15.  
  
Materská škola, Kalinčiakova 12 
 
 Najväčšia materská škola v meste, má dva komplexy budov, nachádza sa v tichom prostredí 
sídliska, je obklopená zeleňou. Takmer všetky triedy sú vybavené novým nábytkom a dostatočným 
množstvom didaktických pomôcok. Plne kvalifikovaný personál materskej školy obohacuje výchovu a 
vzdelávanie detí o regionálne prvky, poskytuje na základe vlastného výberu detí s určitým druhom nadania 
vlastný detský výtvarný krúžok, krúžok anglického jazyka, literárno- dramatický krúžok a spevácko-tanečný 
súbor SLNIEČKO, v ktorom prezentujú ľudové tradície z regiónu. 
 Z rozpočtu mesta bola urobená oprava teplovodného rozvodu, vymenili sa okná  a dvere na 
kuchyni a vstupe do jedálne. 

 
Materská škola, Parková 2 
 
 Je najmenšou a najstaršou materskou školou, nachádza sa v mestskej časti Prílepy. Nachádza sa 
v starej budove spoločnej s poštou a kultúrnym domom. Materiálno technické vybavenie školy je na dobrej 
úrovni. 
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Škola je zameraná na udržiavanie ľudových tradícií a zvykov, deti sa oboznamujú s anglickým 
jazykom. Pokračuje v projektoch: Škola podporujúca zdravie, školské ovocie, Mám rád seba aj teba, Evička 
nám ochorela. 

 
Materská škola, Slnečná 2 
 
 Nachádza sa v tichom prostredí medzi rodinnými domami.  Časť priestorov bola v prenájme ZŠ 
Pribinova, ktorá tam mala elokované triedy. Budova by potrebovala rekonštrukciu, vymeniť okná, vymeniť 
dlažby na terasách, dokončiť opravu strechy. 
 
Materská škola, Štúrova 15 

 
 Škola sa nachádza v tichom prostredí medzi rodinnými domami.  Okolo nej je  pekná záhrada, 
upravená na hrové a športové aktivity detí. Triedy sú účelne zariadené, súčasťou je aj telocvičňa.  

Škola  pracuje podľa ŠkVP Farebné sklíčka, zameriava sa na zdravý životný štýl, projekty: Zdravý 
úsmev a Adamko hravo zdravo. Rozvíjanie nadania a talentu detí realizujú v krúžkoch výtvarnej výchovy 
a anglickým jazykom. 
Časť priestorov materskej školy je v prenájme pre súkromnú materskú školu. 
 
Materská škola, Žitavské nábrežie 1 
 
 Materská škola sa nachádza sa v centre mesta v troch jednopodlažných budovách 
a hospodárskom pavilóne. Navzájom sú spojené sklenenou chodbou. Priestorové podmienky školy sú 
vyhovujúce, interiér tried je pekný s množstvom didaktických a učebných pomôcok. Školský dvor umožňuje 
široké využitie zábavných, športových a relaxačných činností pre deti. 
 Škola je zapojená do projektov: Škola podporujúca zdravie, Adamko hravo-zdravo,Hrajme sa spolu, 
nech nie som sám, Evička nám ochorela, Sladkosti závislosťou. 
 
2.2. Základné školy 
 
Tab.: Prehľad Základných škôl v Zlatých Moravciach 
P.č. Základná  škola Počet tried Počet detí Riaditeľ školy: 

1.  ZŠ Mojmírova 2 18 392 Mgr. Dagmar Chrenková  
2. ZŠ Pribinova 1 18 344 PaedDr. Ivan Röhman 
3. ZŠ Robotnícka 15 277 Mgr. Zuzana Hatiarová 
4.  ZŠ sv. Don Bosca 11 235 Ing. Marta Lazúrová 
5.  Základná umelecká škola  23 492 Gejza Hlavatý 
 

 
Základná škola, Mojmírova 2 

 
 Má 6  pavilónov, v troch prebieha výučba, v ďalších sú školská jedáleň, telocvičňa a školské 
dielne. 97 detí navštevuje školský klub detí v troch oddeleniach. 
 Okrem klasických tried v škole sú v škole aj 2 učebne vybavené počítačmi, dataprojektorom,  2 
multimediálne učebne, školské dielne, telocvičňu, žiacku knižnicu. Žiaci  môžu navštevovať v rámci školy 
12 záujmových útvarov s rôznym zameraním. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorá je 
zmodernizovaná aj vďaka úspešnému projektu „Modernizácia školskej jedálne ako predpoklad zdravého 
stravovania“.  V súčasnosti v škole prebieha  projekt s názvom: „Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 
s využitím nových učebných materiálov“ v rámci opatrenia Premeny tradičnej školy na modernú, projekt 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Európsky program podpory konzumácie ovocia na školách. 
 Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý je 
zameraný na rozvoj komunikatívnych, environmentálnych a jazykových kompetencií. Do výchovno-
vyučovacieho procesu sa zavádzajú nové formy vzdelávania s využitím nových učebných materiálov.  
 Materiálno - technické vybavenie školy je zabezpečené učebnými pomôckami a didaktickou 
technikou, ktoré boli doplnené podľa potrieb výchovno-vyučovacieho procesu v súvislosti s plnením ŠkVP.  
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Základná škola, Pribinova 1 
 

 Je najstaršou školou v meste. Je to dvojposchodová budova s telocvičňou.  Škola ku dňu 6.9.2011 
získala 692 867 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na rekonštrukciu a dostavbu školských dielní 
a tried. V súčasnej dobe je dokončená výstavba novej budovy  - tri klasické učebne, jazyková, počítačová 
trieda, knižnica, kde sa budú sťahovať žiaci z alokovaných tried na Slnečnej  ulici.  
 Škola má bezdrôtový internet v celej budove (WIFI), bola uskutočnená výmena okien a vchodových 
dverí na ústrednej budove, vymaľovanie respíria, chodby a telocvične, renovácia podlahy telocvične, 
javiska a krytov radiátorov. Okrem klasických tried sú zriadené 3 špeciálne učebne: 2 počítačov a 1 
jazyková. Žiaci pracujú v 14 krúžkoch rôzneho zamerania. 

Školský vzdelávací program v ročníku 1.-4. je zameraný na predmety – slovenský jazyk, tvorivé 
dielne, regionálna, dopravná a výtvarná výchova, cudzí jazyk, v. 5.-7. ročníku na slovenský jazyk, 
prírodovedné predmety (Bi,GeG,M,F), dejepis, technická výchova, cudzí jazyk. 

Škola plánuje v budúcnosti zriadenie novej riaditeľne, vybudovanie alarmu v novej budove, výmenu 
školského nábytku a dobudovanie športového areálu. 
 Škola je zapojená do projektu Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu,  do vzdelávania je 
zapojených  8 učiteľov, do modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu cudzích jazykov 6 učiteľov. 
 
Základná škola, Robotnícka 25 

 
 Bola otvorená v roku 1988 ako najväčšia základná škola v meste. V súčasnom období má škola 
najnižší počet žiakov, preto do jednej časti bola presťahovaná mestská knižnica, niekoľko tried má v 
prenájme ZUŠ pre výtvarný odbor, najvyššie poschodie je prenajaté súkromnej Vysokej škole ekonomie a 
manažmentu verejnej  správy. Škola ako jediná má aj nultý ročník. 
 Výchova a vzdelávanie na škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý je 
základným dokumentom školy. Je zameraný na rozvoj environmentálnych, jazykových a športových 
kompetencií žiakov tým, že od školského roku 2010/2011 je v 5. ročníku zriadená športová trieda so 
zameraním na futbal.  
 ZŠ má zriadené tri špecializované učebne. Dve sú vybavené počítačmi na výučbu informatiky a 
informatickej výchovy. Jedna obsahuje dataprojektor, TV, CD prehrávač, notebook na projektové 
vyučovanie. Žiaci môžu navštevovať 20 krúžkov. 
Učitelia a žiaci sú zapojení do projektov: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Správaj sa normálne, 
Európsky program podpory konzumácie ovocia na školách a podobne. 
 Škola plánuje naďalej pokračovať v spolupráci s Požitavskou futbalovou  akadémiou, zriaďovať 
športové triedy so zameraním na futbal.  
  
Základná škola sv. Don Bosca 

 
 Je jedinou plnoorganizovanou katolíckou školou v okrese, jej zriaďovateľom je Biskupský úrad 
Nitra. Budova školy sa nachádza v centre mesta, blízko stanice SAD. Tvoria ju dva pavilóny a budova 
jedálne s kuchyňou, ktoré sú vzájomne poprepájané krytými betónovými chodníkmi. Areál školy vypĺňa 
viacúčelové ihrisko, asfaltové basketbalové ihrisko a pred školou veľká zatrávnená plocha s 
drevenými preliezkami a altánkom pre oddych a relax detí v školskom klube. Škola disponuje 12 triedami, 
jednou multimediálnou učebňou, počítačovou učebňou, jazykovou učebňou, školskou knižnicou, kabinetmi. 
Škole od svojho vzniku chýba telocvičňa. 
 Momentálne rieši projekt na realizáciu rozšírenia a modernizácie školy pre získanie financií 
z eurofondov v programe ROP. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v súlade s platnými učebnými osnovami podľa nového 
Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon). Do ŠkVP sú zahrnuté priority školy 
(rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, rozšírené vyučovanie náboženstva, zameranie sa v rámci všetkých 
predmetov na región Horného Požitavia, spolupráca školy s rodičmi vo všetkých smeroch – škola 
rodinného typu). 
 Na škole pracuje 16 záujmových krúžkov, v ktorých žiaci rozvíjajú svoje zručnosti, talent a fyzické 
danosti. Škola sa zapája do rôznych kultúrno-spoločenských aktivít, do cirkevných akcií v našej farnosti 
a tiež charitatívnych zbierok (Tehlička pre misie, Dobrá novina, vianočná zbierka darčekov pre deti 
v Brazílii). 
 
 Všetky materské  a základné školy sú zapojené v Školskom  mliečnom programe  a Programe 
ovocie a zelenina do škôl. 
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Základná umelecká škola 
 

 Je plne organizovaná škola, vyučuje v troch budovách. Má 4 odbory – hudobný, výtvarný, tanečný  
a literárno-dramatický. Vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov základných a stredných 
škôl v čase mimo vyučovania v popoludňajších hodinách. Ich náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou 
súčasťou programu výchovy a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom drogovej 
závislosti a kriminalite. 
 Školský vzdelávací program  poskytuje základné umelecké vzdelávanie dvomi koncepčnými 
líniami: 

a) odbornou prípravou na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním. 
b) všeobecnou prípravou zabezpečujúcou všestranný rozvoj osobnosti v zmysle školského zákona, 

štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, školského vzdelávacieho programu, platných učebných plánov 
a učebných osnov (ciele a obsah štúdia jednotlivých odborov a oddelení).    
2.3. Stredné školy 
     
 Stredné školstvo v meste Zlaté Moravce má rozvinutú svoju tradíciu, ktorej základy siahajú na 
začiatok 20. storočia. 
     
Tab.: Prehľad stedných škôl v Zlatých Moravciach 
 
 

  
Počet žiakov 

 
Počet tried 

 
Riaditeľ školy 

Gymnázium Janka Kráľa 398 17 RNDr. Marián Bátora 
Obchodná akadémia 248  9 RNDr. Vladimír Gubiš 
SOŠ, SNP 2 642 17 Ing. Ján Solčiansky 
SOŠ obchodu a služieb,  SNP 5 498 19 Mgr. Mária Šmálová 
SOŠT, 1.mája 22 218 11 PaedDr. Dušan Husár 
 
Gymnázium J. Kráľa 
 
 Je najstaršou strednou školou v meste. Výučba študentov tu začala už v školskom roku 1913/14. 
Po odbornej stránke dosahuje Gymnázium J. Kráľa v Zlatých Moravciach dobrú úroveň. Svedčia o tom 
mnohí jeho absolventi, ktorí zastávali a zastávajú významné postavenie v kultúrnom, politickom i vedeckom 
živote, ako i vysoké percento prijatých študentov na VŠ.  
 V rámci Slovenskej republiky je známe ako organizátor viacerých celoslovenských aktivít, na 
ktorých sa jeho študenti umiestňujú na popredných miestach (napr. v celoslovenskom kole geografickej 
olympiády pre stredné i základné školy a 1. stupeň 8-ročných gymnázií, v celoštátnej literárnej a výtvarnej 
súťaží, alebo počas Dní Janka Kráľa). Gymnázium Janka Kráľa vydáva študentský časopis, realizuje 
posedenia s poéziou a vyvíja plejádu ďalších aktivít ako napr. družobné styky s Gymnáziom v Jindřichovom 
Hradci a poľskom Szydlowe. 
 V súčasnosti sa na Gymnáziu J. Kráľa vyučuje v 17 triedach, z toho je 6 v osemročnom a 11 v 
štvorročnom štúdiu. Výučbu zaisťuje 35 pedagógov. Hlavnou úlohou činnosti tejto strednej školy je príprava 
študentov na štúdium na vysokých školách, čomu je i prispôsobený študijný program formou voliteľnosti 
výberových predmetov vo vyšších ročníkoch. Formou Infoveku si škola vytvorila základnú počítačovú sieť. 
 V  roku 2008 prebehla oprava budovy – výmena okien a zateplenie plášťa budovy, v roku 2010 
bola ukončená výstavba telocvične, čo finančne zabezpečoval zriaďovateľ NSK. 
 
Obchodná akadémia 
 
 Je najmladšia škola v meste. Vznikla v roku 1994, je zameraná na výchovu kvalifikovaného 
pracovníka schopného nájsť široké uplatnenie v ekonomickej činnosti spojenej so získavaním a 
spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, 
vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.  

Obchodná akadémia patrí medzi materiálne dobre vybavené stredné školy, najmä čo sa týka 
výpočtovej techniky. V posledných rokoch škola dosiahla nadpriemerné výsledky v pilotnom testovaní 
maturantov v rámci projektu MONITOR. 

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb (SOŠOaS) 
 
 Zabezpečuje teoretické aj praktické vyučovanie pre svojich žiakov v oblasti obchodu a služieb. 
V škole je možné študovať v 4 študijných odboroch –  obchod a podnikanie, obchodný pracovník, pracovník 
marketingu a kozmetik a v 4 učebných odboroch – kuchár, čašník, servírka, kaderník a predavač. Po 
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ukončení týchto učebných odborov možno pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu – spoločné 
stravovanie, vlasová kozmetika a prevádzka obchodu – vnútorný obchod. 
 V rámci odborného výcviku v študijných a učebných odboroch škola prevádzkuje vlastné 
prevádzky, ktoré slúžia aj pre verejnosť (školská predajňa PRIMA na Štefánikovej ul. 12, školský bufet v 
budove školy na Ul. SNP 5, reštaurácia PRIMA na ul. Janka Kráľa 13 a reštaurácia na Štefánikovej ul. 12, 
ktorá slúži aj ako školská jedáleň, kaderníctvo v budove školy na Ul. SNP 5, kaderníctvo, kozmetický salón 
a pedikúra na Štefánikovej ul. 12). 
 Odborná prax žiakov je zabezpečená aj v rámci zmlúv školy so súkromnými a štátnymi firmami, 
podnikmi a úradmi obvodu Zlaté Moravce.  

Budova teoretického vyučovania má 16 kmeňových učební na vyučovanie všeobecnovzdelávacích 
predmetov a 3 odborné učebne výpočtovej techniky. Všetky počítače sú pripojené na internetovú sieť v 
rámci  projektu INFOVEK, v rámci ktorého dostáva ďalšie hardverové aj softverové vybavenie. Ďalej sú k 
dispozícii 2 odborné učebne administratívnej techniky vybavené kopírovacími strojmi, faxom, 2 odborné 
učebne cudzích jazykov a 1 učebňa cvičných firiem. V škole sú každý rok vytvorené v rámci ekonomických 
odborných predmetov 4 cvičné firmy, ktoré sa zúčastňujú na veľtrhoch cvičných firiem na Slovensku i v 
zahraničí. Žiaci majú k dispozícii aj školskú knižnicu. 

Škola má medzinárodnú spoluprácu s nasledovnými školami: Berufsbildende Schule v meste Prüm 
(Nemecko) a Business College v meste Randers (Dánsko), v rámci ktorej dochádza k vzájomným 
výmenným pobytom žiakov v zahraničí za účelom zlepšenia konverzácie v cudzom jazyku.  

 
Stredná odborná škola polytechnická 

 
 Pripravuje mladých odborníkov v oblasti opravárenstva poľnohospodárskych strojov a techniky, 
cestných motorových vozidiel, v elektronike strojov a zariadení, murárov, stolárov, inštalatérov a ďalších 
odborníkov, škola poskytuje aj niektoré významné služby pre širokú verejnosť. Prioritu majú služby, ktoré 
bezprostredne súvisia predovšetkým so zameraním učebných a študijných odborov ako napríklad: školenie 
vyhláška 718/2002 Z.z., zváračský kurz pre zváranie plameňom a oblúkom, kurzy pre obsluhu 
samohybných zberacích strojov (kombajny), stanica technickej kontroly, emisné kontroly, Autoškola. Je 
možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a ukončiť ho maturitnou skúškou pre všetky učebné odbory. 

Škola  už 57 rokov vzdeláva študentov v rôznych učebných a  študijných odboroch, doteraz 
vychovala  takmer 7 700 absolventov. V súčasnosti má škola 46 moderných odborných učební a  
laboratórií,  1 jazykové laboratórium vybudované z prostriedkov MINERVY MŠ SR a 36 špecializovaných 
dielní pre praktické vyučovanie, školskú kuchyňu a jedáleň,  telocvičňu s bazénom, aulu  a autocvičisko. 
Škola je pilotným centrom Cechu predajcov a autoservisov SR pre výchovu odborníkov pre potreby 
automobilového priemyslu.  
 
Stredná odborná škola technická 
 
 Vznikla v roku 1950 ako Stredisko pracujúceho dorastu pri Továrni na chladničky. Škola má učebné 
odbory: 3 strojárske, 3 elektrotechnické, 1 ekonomický,  5 študijných odborov  a nadstavbové štúdium pre 
každý druh učebného odboru. 
            Počas 60-ročnej existencie školy úspešne ukončilo štúdium asi 6 000 absolventov. Mnohí z nich 
pokračovali a pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Prezentuje sa širokej verejnosti na podujatiach 
Kariérne dni, Dni otvorených dverí, Mladý tvorca, Európske solárne dni. Na  škole pôsobí 14 učiteľov a 6 
majstrov odbornej výchovy. Žiaci môžu pracovať v 23 záujmových krúžkoch. 

Pokračuje v projekte Požitavskej futbalovej akadémie pri FC ViOn Zlaté Moravce. Náborovou 
činnosťou zabezpečiť dostatočný počet mladých športovcov – futbalistov na otvorenie triedy s rozšíreným 
vyučovaním telesnej výchovy. 
 
2.4. Špeciálne školy 
 
 Spojená škola začala školský rok 2008/2009 v  novej budove v centre mesta. Je to jediná škola 
v okrese, ktorá už 20 rokov zabezpečuje komplexnú starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, t.j. že poskytuje základné vzdelanie deťom s mentálnym, kombinovaným 
postihnutím, ako aj deťom postihnutým autizmom. Organizačnými zložkami školy sú: Špeciálna základná 
škola, praktická škola a základná škola pri zdravotníckom zariadení. Jej súčasťou je  Centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva, školský klub detí a výdajná školská kuchyňa. V súčasnosti školu navštevuje 
123 žiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa variantov A,B a C v 14 triedach, je zriadených šesť oddelení 
školského klubu. Materiálno-technické vybavenie školy je na výbornej úrovni. Škola je zapojená  do 
Medzinárodného projektu vzdelávania COMENIUS  - Hrajme sa s rozprávkami. Každoročne organizujú 
krajskú súťaž žiakov so zdravotným znevýhodnením Nitrianskeho kraja". 
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 Reedukačné centrum je zamerané na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených 
dievčat vo veku 13 – 18 rokov.  Má tri zložky: základnú školu pre 7. – 9.ročník a stredná odborná škola 
s dvojročným učebným odborom  šička a pletiarka  a reedukačné centrum pre maloleté matky s dieťaťom.   
 
2.5. Školské zariadenia 
 
 Centrum voľného času (CVČ)  je školské zariadenie, ktoré organizuje a zabezpečuje výchovno-
vzdelávaciu, rekreačnú,  kultúrno-športovú a záujmovú činnosť pre deti a mládež počas roka v ich voľnom 
čase, ale aj letné tábory počas prázdnin. CVČ navštevovalo 598 detí  v 47 záujmových útvaroch – 
jazykových, tanečných, športových a krúžkoch informatiky. 

V CVČ sa nachádzajú priestory na činnosť tanečného krúžku a klubu NDC, tanečného krúžku  hip-
hop, miestnosť na výuku anglického jazyka, miestnosť na krúžok výpočtovej techniky, miestnosť na 
strelecký krúžok a  priestory pre stolnotenisový krúžok a krúžok džuda, administratívne a hospodárske 
priestory. Športové záujmové aktivity detí a mládeže sa realizujú v telocvičniach základných škôl na 
Mojmírovej a Robotníckej ulici a v iných športových organizáciách  ako je futbalový štadion a telocvična  – 
Správa športových zariadení m.p. Zlaté Moravce.  
 Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  (CPPPaP) je poradenské 
zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, 
poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom, najmä v oblasti rozvoja ich osobnostného, vzdelávacieho a 
profesijného vývinu, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. 
 Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže do ukončenia prípravy na povolanie. 
Výchovné poradenstvo  a preventívnu starostlivosť bezplatne  poskytuje deťom a ich rodičom tím 
špecialistov v oblasti psychológie a špeciálnej, sociálnej a liečebnej pedagogiky. V  školskom roku 
2010/2011 centrum poskytlo služby 1818 klientom a vykonalo cez 10 000 individuálnych a skupinových 
aktivít.  
 Školské kluby detí zabezpečujú pre deti základných škôl nenáročnú záujmovú činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu a vyučovanie a rozvíjanie ich záujmov 
v čase mimo vyučovania. Sú vytvorené vo všetkých základných školách.  
 Školské jedálne zabezpečujú školské stravovanie detí a žiakov. V nich sa pripravujú a vydávajú 
jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Poskytujú služby aj pre zamestnancov škôl, so 
súhlasom regionálneho úradu zdravotníctva a zriaďovateľa sa v nich stravujú aj iné fyzické osoby. 
  
2.6. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 
 
 Ponúka možnosť vysokoškolského štúdia v trojročnom Bc. a dvojročnom Mgr. V dvoch študijných 
programoch  „verejná správa“ a „manažment malého a stredného podnikania“ v dennej a externej forme 
štúdia. Je vhodná pre absolventov stredných škôl, zamestnancov regionálnej a obecnej samosprávy a 
manažérov malých a stredných podnikov miestneho hospodárstva. 
 
3. Organizačná štruktúra  

 
Právne postavenie mesta 
 
1. Mesto Zlaté Moravce je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, 
ktorí majú na jej území trvalý pobyt a ktorých práva a povinnosti vyplývajú z platnej ústavy.  
2. Mesto Zlaté Moravce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.  
3. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom a na základe 
medzinárodnej zmluvy.  
4. Mesto Zlaté Moravce má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia 
spoločného prospechu.  
 Zrušiť mesto, rozdeliť alebo zlúčiť s inou obcou patrí vláde Slovenskej republiky, ktorá vydá 
rozhodnutie iba so súhlasom mestského zastupiteľstva a na základe stanoviska okresného a krajského 
úradu.  
 
Samospráva mesta 
 
1. Samospráva mesta sa vykonáva:  
a) orgánmi mesta,  
b) hlasovaním obyvateľov mesta,  
c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta. 
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2. Mesto pri výkone samosprávnych funkcií najmä:  
- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta  
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta  
- zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií  
- zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom 
- udržiavanie čistoty v meste a pod.  
- chráni životné prostredie na území mesta  
- schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta  
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové  
   a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia  
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta  
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok na území mesta  
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci  
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách  
- vedie obecnú kroniku  
- plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami  
 
Orgány mesta 
 
 Orgánmi mesta Zlaté Moravce sú:  
a) mestské zastupiteľstvo,  
b) primátor mesta Ing. Peter Lednár CSc. 
 

 
 
 Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, 
ktorého na návrh primátora na tento účel zvolí na celé funkčné obdobie mestské zastupiteľstvo z poslancov 
mestského zastupiteľstva. Zástupcom primátora je Ing. Jozef Škvarenina. 
  Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:  
a) mestská rada,  
b) komisie,  
c) mestská polícia na čele s náčelníkom PhDr. Mariánom Takáčom.  
 Mestské zastupiteľstvo zriaďuje v súlade s osobitnými predpismi ako svoj poriadkový útvar mestskú 
políciu.  
 Osobitné postavenie má kontrolór mesta, ktorým je Ing. Michal Borkovič. Funkciu kontrolóra 
zastáva od 1.4.2011. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta 
vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Mestské zastupiteľstvo ho do funkcie volí a odvoláva na dobu 6 rokov. 
Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, 
týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom mesta. Výsledky 
kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu a primátorovi. 
 Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje stále alebo dočasne výkonné, kontrolné 
a poradné orgány a určuje im náplň práce. 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
 Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta, zložený z poslancov mesta zvolených v 
priamych voľbách obyvateľmi mesta.  
 
Počet poslancov mestského zastupiteľstva je devätnásť. Bližší prehľad je v nasledujúcej tabuľke: 
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P.č. Poslanec MsZ/ politická príslušnosť P.č. Poslanec MsZ/ politická príslušnosť 

1. Babocká Erika/ NEKA 

 
 

8. Ing. Rumanko Viliam/ SNS 

 
 

2. Dubajová Eva/ KDH, ĽS-HZDS 

 
 

9. Klučiar Vladimír/ SMER-SD, KDH, ĽS-HZDS

 
 
 

3. Mgr.Galaba Milan/ SMER-SD, KDH, ĽS-HZDS

 
 

10. Ing. Lisý Peter/ ZSNS 

 

4. Ing. Hollý Peter/ SMER-SD, KDH, ĽS-HZDS 

 
 

11. Madola Ivan/ SMER-SD, KDH, ĽS-HZDS 

 
 

5. Hritz Ivan/ KSS 

 
 

12. PaedDr. Petrovič Pavol/ NEKA 

 
 

6. PaedDr. Husár Dušan/ SDKÚ-DS 

 
 

13. Mgr. Šepták Pavel/ NEKA 

 

7. Chládek Ľudovít/ NEKA 

 
 
 
 

Poslanec MsZ/ politická príslušnosť 

14. Ing. Škvarenina Jozef/SMER-SD, KDH, ĽS-
HZDS 

 
 
 

Poslanec MsZ/ politická príslušnosť 
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15. Ing. Boršč Ladislav/ SMER-SD, KDH, ĽS-
HZDS 

 

18. PharmDr. Ivona Vicianová/ NEKA 

 

16. Tonkovič Jozef/ NEKA 

 

19. Záchenský Miroslav/ SMER-SD, KDH, ĽS-
HZDS 

 
17. Mgr. Uhrinová Denisa/ SMER-SD, KDH, ĽS-

HZDS 

 
 

  

 
Mestská rada a komisie 

 
 Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo 
na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.  
 Počet členov mestskej rady tvorí 5 poslancov mestského zastupiteľstva. Sú nimi: Mgr. Galaba 
Milan, Klučiar Vladimír, Ing. Lisý Peter, Mgr. Šepták Pavel a Ing. Škvarenina Jozef. V zložení mestskej 
rady sa prihliada na zastúpenie rozhodujúcich politických strán mesta.  
 Komisie sú stále, alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré zriaďuje mestské 
zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta, ktorých volí a 
odvoláva mestské zastupiteľstvo. Predsedom komisie je poslanec mestského zastupiteľstva. Počet členov 
komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec, ktorý nie je členom mestskej rady bol 
členom aspoň jednej komisie.  
 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach zriaďuje tieto stále komisie:  
 a) komisia finančná 
 b) komisia kontroly 
 c) komisia sociálno - zdravotná a bytová 
 d) komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít 
 e) komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu a                    

regionálneho rozvoja 
 f) komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 
 g) komisia výstavby, územného plánovania, život. prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 
 h) komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí 
 i) komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie 
 j) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta  

 
Mestský úrad 
 
 Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva (MZ) a primátora. Je zložený z 
pracovníkov mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné veci MZ, primátora, mestskej rady, 
komisií a ďalších orgánov, zriadených mestským zastupiteľstvom. Bližší prehľad je v nasledujúcej tabuľke: 
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4. Činnosť obce a činnosť účtovných jednotiek v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
v roku 2011 
 
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce sú nasledovné: 

 
4.1. Rozpočtové organizácie 
 
 Rozpočtové organizácie                  Adresa Zl. Moravce Štatutár IČO 

1. Základná škola Mojmírova 2 Mgr.D. Chrenková 37865056 
2. Základná škola Pribinova 1 PaedDr.I. Rohman 37865081 
3. Základná škola Robotnícka 25 Mgr. Z. Hatiarová 37865111 
4. Základná umelecká škola Janka Kráľa 4 Mgr. G. Hlavatý 37865161 
 
Bližší prehľad o činnosti vyššie uvedených základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta je v časti 
2.2. Základné školy 
 
4.2. Príspevkové organizácie 
 
 Príspevkové organizácie Adresa Zl. Moravce Štatutár IČO 

1. Mestská nemocnica s poliklinikou 
prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté 
Moravce 

 
 
Bernolákova 4 

 
 
Michal Grujbár 

 
 
17336015 

2. Mestské kultúrne stredisko, 
mestský podnik Zlaté Moravce 

 
Nám. A. Hlinku 1 

 
Bc. Peter Kereš 

 
18141200 

3. Správa športových zariadení, 
mestský podnik Zlaté Moravce 

 
Továrenská 46 

Ivan Horvát 
Mgr. Marián Kéry 

 
37869639 

4. Službyt Zlaté Moravce,  
mestský podnik 

 
Radlinského 14 

 
Mgr.Peter Sendlai 

 
18047343 

5. Technické služby mesta 
Zlaté Moravce 

 
Bernolákova 59 

 
Branislav Varga 

 
00587168 

6. Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, m.p. 

 
Robotnícka 1 

 
Marián Tomajko 

 
31410529 

 
4.2.1. Mestská nemocnica s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce 
 
 Mestská nemocnica s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce bola zriadená ako 
príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.2003.   
Základný predmet činnosti: 
a) poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
b) poskytovanie ústavnej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti 
c) poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne 
d) prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám. 
Podnikateľská činnosť: 
a) výkon dopravnej zdravotnej činnosti 
b) stravovacie služby 
c) pranie a žehlenie prádla 
d) verejné obstarávani 
e) poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby v zmysle  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách – forma poskytovania: pobytová, ambulantná 
f) denný stacionár v zmysle  § 40  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
  
 Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce je nemocnica pavilónového 
typu s viac ako 50 ročnými budovami osadenými  v peknom prostredí lesoparku. Základný rajón nemocnice 
tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45 000 
obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani (31. 7. 2008)  čiastočne poskytuje zdravotnícke služby i pre 
ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce poskytuje zdravotnú starostlivosť pre poistencov zdravotných poisťovní VšZP a.s., Union ZP a.s., 
Dôvera ZP a.s. K 31.12.2011 pracovalo v nemocnici 194 fyzických osôb, z toho žien 163 s priemernou 
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mzdou vo výške 636,51€. Súčasný počet  pracovníkov je hraničný na zabezpečenie činnosti jednotlivých 
oddelení. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečovalo 137 zdravotníckych pracovníkov, z toho lekárov 19 (15 
na plný úväzok a 4 na čiastočný úväzok), sestier 62, ostatný zdravotný personál v počte 94. 
 V roku 2011 dosiahlo hospodárenie nemocnice kladný hospodársky výsledok, zaúčtovanie rezervy 
na nevyčerpané dovolenky zamestnancov však spôsobili účtovný výsledok v negatívnych číslach. Táto 
rezerva predstavovala 72 000,- €. Oproti roku 2010, kde bol účtovný výsledok na úrovni 34 000 € 
prestavuje rok 2011 pokles o približne 105 000 €, ako hlavný dôvod sa jednoznačne musí uviesť 
nezazmluvnenie oddelenia dlhodobo chorých(ODCH) od 1.7.2011, čo spôsobilo jeho uzatvorenie. Príjmy 
ODCH v porovnateľnom období predošlých rokoch predstavovali cca. 218 000 €. 
 Priemerná ošetrovacia doba v nemocnici s tendenciou jej neustáleho znižovania je 7,71 s tým, že 
po uzatvorení prevádzky dominantného oddelenia ODCH je 6,86 dní.  
 
 Obložnosť kolíše sezónne medzi 65% - 85% s rozdielmi medzi jednotlivými oddeleniami.    

 počet hospitalizovaných  pacientov :           3 478 
 počet operácii:                             857 
 počet úmrtí:                 158  
 počet pacientov vyšetrených ambulantne:                25 635   
 počet ošetrených pacientov  SVaLZ  
     (spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky):               109 622 
 

 V roku 2010 sa objem záväzkov výrazne znížil za prispenia mesta a dosiahlo mierne prebytkové 
hospodárenie (prvý krát od roku 2007). V roku 2011 ostala situácia nezmenená oproti roku 2010 – 
nemocnica dokázala uhrádzať všetky svoje záväzky v riadnych lehotách splatnosti a nevytvárala žiadne 
dlhy aj napriek zníženým platbám v druhom polroku zo strany zdravotných poisťovní vzhľadom na uvedené 
uzatvorenie ODCH. 
 Náklady predstavovali hlavne náklady osobné (mzdy zamestnancov, odvody), ktoré dosahujú 
takmer 2/3 celkových nákladov – pričom manévrovanie s touto položkou nákladov by bolo veľmi zložité 
v krátkom časovom okamihu. V dlhšom časovom úseku je trend postupné znižovanie stavu zamestnancov, 
avšak aby tým neutrpela kvalita poskytovaných služieb. Ďalšími významnými položkami nákladov boli 
náklady na materiál a energie. Tie sa tiež podarilo znížiť racionalizačnými opatreniami. Ich ďalšie 
znižovanie je však už spojené s vyššími investíciami. Dôležitou položkou boli odpisy tie však sú nákladom, 
ale nepredstavujú peňažný výdavok a sú akousi mierou výšky fixných nákladov popri osobných nákladoch. 
Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti  boli skôr doplnkom k hlavnej činnosti. 
 Dôležitým faktom je skutočnosť, že Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce je v rámci krízového riadenia zaradená ako subjekt hospodárskej mobilizácie na príkaz Rady 
obrany Slovenskej republiky a má špecifické úlohy v čase brannej pohotovosti štátu ako i stave ohrozenia. 
 Snahou vedenia nemocnice je zachovanie jej činnosti v doterajšom plnom rozsahu, rozšírenia 
činnosti o progresívne metódy poskytovania zdravotnej starostlivosti v úzkej nadväznosti a spolupráci 
s Fakultnou nemocnicou Nitra ako koncovou nemocnicou v Nitrianskom samosprávnom kraji. 
 Z predchádzajúceho vývoja by sa dalo zhrnúť, že nemocnica sa snaží dospieť minimálne do 
vyrovnaného hospodárenia, pričom hlavne odpisy by boli tou položkou, ktorá by sa dala použiť na 
rozvojové programy. Tiež je zrejmé, že vzhľadom na vysoký podiel fixných nákladov je manévrovateľnosť 
s celkovými nákladmi veľmi náročná a skôr sa prejaví až s odstupom dlhšieho časového úseku. 

 
Zámer do budúcnosti 
 
 Zámerom do budúcnosti je nenavyšovanie nemocničných lôžok pri sústavnom akcente na 
progresívne formy poskytovania zdravotnej starostlivosti - ambulantná forma vrátane jednodňovej chirurgie 
a  denného - stacionárna starostlivosť o pacientov. Hrozivý nárast onkologických ochorení pre neustále 
stúpajúcej strednej dĺžke života si bude v krátkej budúcnosti vyžadovať zriadenie onkologickej a geriatrickej 
ambulancie, zvažuje sa tiež nad vytvorením  týždenného stacionáru pre  chronických pacientov. Plánuje sa 
asanovať budovu bývalého „0“ skladu a vybudovať parkovisko pre účely pacientov a zamestnancov 
nemocnice. K tejto situácii bolo vydané stanovisko aj krajského pamiatkového úradu so súhlasom 
k asanácii. 
 Pre štatút všeobecnej nemocnice a začlenenie do pevnej siete je potrebná obnova zastaranej  
prístrojovej techniky. V rámci šetrenia s energiami a vzhľadom na technický stav sietí, by bolo vhodné 
v strednodobom časovom horizonte pristúpiť k ich rekonštrukcii. 
 V roku 2009 bola vypracovaná predbežná štúdia na rekonštrukciu tepelného hospodárstva, ktorá 
obsahuje investičné náklady na zmenu centrálnej parnej kotolne na vybudovanie lokálnych kotolní 
v jednotlivých budovách. Okrem nákladov sú tu vyčíslené aj predpokladané úspory na spotrebe plynu 
a očakávaná návratnosť investície. Vyvolanými investíciami v tomto prípade by bola výmena a obnova 
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parných zariadení v kuchyni (tieto zariadenia sú aj tak v súčasnosti na hranici svojej životnosti), 
a dokúpenie vyvíjača pary pre prevádzku práčovne. 
 Taktiež bude treba pristúpiť k rekonštrukcii rozvodov vody, tepla a samotnej rekonštrukcii budov 
(strechy, okná, zateplenie). 

 
4.2.2.Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik Zlaté Moravce 
 
 Mestské kultúrne stedisko, m. p. Zlaté Moravce bolo zriadené ako príspevková organizácia mesta 
Zlaté Moravce dňa 01.05.1998. 
Základný predmet činnosti: 
a) plní úlohy kultúrnej a výchovno-vzdelávacej činnosti v meste 
b) organizuje vystúpenia profesionálnych súborov a kultúrno-výchovné súťaže a prehliadky 
c) organizuje a zabezpečuje festivaly (populárna hudba, folklórne festivaly) 
d) organizuje výstavy amatérskych a profesionálnych výtvarníkova a umelcov 
e) spolupracuje pri organizovaní mestských a kultúrnych akcií 
f) prevádzkuje kultúrne domy (Prílepy, Chyzerovce) 
g) zabezpečuje premietanie filmov našej a zahraničnej produkcie 
h) organizuje v letných mesiacoch bežného roka premietanie filmov na amfiteátri 
i) zabezpečuje premietanie zábavných, poučných a odborných filmov pre základné a stredné školy 
j) zabezpečuje prevádzku knižnice 
k) organizuje besedy so spisovateľmi a odborné prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ 
l) zriaďuje súbory a krúžky záujmovej činností 
m) organizuje spoločenské zábavy a diskotéky 
n) spravuje zverený majetok a zabezpečuje jeho údržbu 
o) dáva do prenájmu nebytové priestory právnickým a fyzickým osobám 
 
 Mestské kultúrne stredisko m. p. je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou najmä činnosť, 
ktorá aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity obyvateľov. Napomáha cieľavedomému 
rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb obyvateľov, uspokojuje a podnecuje kultúrne záujmy 
obyvateľov, sprostredkúva umelecké hodnoty a organizuje kultúrny a spoločenský život obyvateľov mesta 
Zlaté Moravce. 
 Svoju činnosť plní v spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami, národnostnými, 
kultúrnymi zväzmi, podnikateľskými subjektmi, školami a ďalšími inštitúciami. 
  V Mestskom kultúrnom stredisku sa za rok 2011 uskutočnili nasledovné akcie: 8 divadelných 
predstavení, 10 koncertov, 1 festival kultúry a 5 výstav. Knižnicu navštívilo 1335 čitateľov, čo predstavuje 
41 320  výpožičiek. Uskutočnili sa nasledovné kultúrno-výchovné podujatia: 8 literárnych hodín, 2 výstavy, 
44 besied a 32 informatických príprav. V Kine Tekov sa premietlo  350 predstavení, návštevnosť bola  10 
011 divákov. 
 Finančné prostriedky za rok 2011 boli použité predovšetkým na prevádzku MsKS, Knižnice a Kina 
Tekov, na nákup plátna a farieb na pútače, na prípravu folklórneho festivalu a dňa detí, na vyššie uvedené 
kultúrne akcie a podujatia, na občerstvenie umelcom pri profesionálnych programoch, na časopisy 
v Knižnici a zbierky, na požičovné kino Tekov a za atrakcie na deň detí, Zlatomoravecký jarmok a Festival 
kultúry. Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na  spotrebu elektrickej energie v Knižnici, ktorá je 
presťahovaná do ZŠ Robotnícka a spotrebu vody, ktorá bola zvýšená z dôvodu havárie vodovodného 
potrubia v Amfiteátri. Bola urobená iba bežná oprava v divadelnej sála a oprava prenosného pódia.  
 
4.2.3. Správa športových zariadení, mestský podnik Zlaté Moravce 

 
 Správa športových zariadení, m. p. Zlaté Moravce bol zriadený ako príspevková organizácia mesta 
Zlaté Moravce dňa 01.01.2003. 
Základný predmet činnosti tvorí: 
a) správa zvereného majetku – športových zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa 
b) údržba, oprava a úprava majetku zvereného do správy a evidencia spravovaného majetku 
c) prevádzkovanie športových zariadení na území mesta 
d) prenájom nebytových priestorov v športových zariadeniach právnickým a fyzickým osobám 
e) organizovanie športových podujatí 
f) prevádzkovanie letného kúpaliska    
 
 Správa športových zariadení m. p., zabezpečovala prevádzku a údržbu zverených športových 
zariadení na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach. Podnik vznikol v roku 2003 z bývalej TJ Calex, keď 
celý majetok  bol bezodplatne odovzdaný mestu Zlaté Moravce za podmienky zachovania športového 
charakteru celého areálu v prospech obyvateľov mesta a okolia. 
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 Prevádzkoval 2 trávnaté ihriská (hlavné ihrisko s prekrytou tribúnou pre divákov), pomocné trávnaté 
plochy, 5 tenisových kurtov, 400 m dlhú škvarovú atletickú dráhu, telocvičňu T-18, areál letného kúpaliska a 
viaceré sociálne a skladové priestory. Celý areál má rozlohu 7,5 ha a ponúkal priestory ako pre 
organizovaný šport, tak aj pre individuálne športovanie a aktívny oddych počas celého roku. Domovskú 
pôdu tu našli športové organizácie ako Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Oddiel pozemného hokeja 
žien Hoko, Tenisový klub Zlaté Moravce, Volejbalový klub Zlaté Moravce a v neposlednom rade  Centrum 
voľného času. Priestory sa prenajímali aj iným organizáciám na ich športové a spoločenské akcie. 
 Činnosť bola zameraná na vytváranie podmienok pre uskutočňovanie a rozvoj športových aktivít 
obyvateľov, hlavne detí a mládeže mesta Zlaté Moravce. Výsledok hospodárenia podniku za rok 2011 je 
zisk vo výške 144 €. Účtovná jednotka  je zostavená tak, že nebude nepretržite pokračovať vo svojej 
činnosti. 
 Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce so sídlom 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, zastúpené 
primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, Csc, podľa ustanovenia § 4, ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 21 zákona č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením č. 
226/2011 z pokračovania 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Zlaté Moravce zo dňa 
19.12.2011, rozhodol o zrušení príspevkovej organizácie Správa športových zariadení, m. p. Zlaté Moravce 
tak, že príspevková organizácia sa zrušuje dňom 31.12.2011, pričom k jej zániku dochádza splynutím 
s príspevkovou organizáciu Mestské kultúrne stredisko, m. p. Zlaté Moravce so sídlom Nám. A. Hlinku 1 do 
novozriadenej príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu, p. o., so sídlom Nám. 
A, Hlinku 1, Zlaté Moravce, ktorá je právnym nástupcom zrušovaných príspevkových organizácií. 
  
4.2.4. Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

 
 Službyt Zlaté Moravce, m. p. bol zriadený ako príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 
01.01.1994.    
Základný predmet činnosti tvorí: 
a) správa zvereného domového majetku, údržba, vedenie evidencie 
b) starostlivosť o údržbu, opravu a úpravu zvereného domového majetku 
c) vykonávanie preventívnych a bežných opráv spravovaného domového majetku 
d) vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení 
e) na základe zmluvy o správcovstve vykonávanie spracovania dát vykurovania, spracovanie dát 
rozúčtovania dávok tepla a teplej úžitkovej vody 
f) montáž opravy meracej a regulačnej techniky, údržbárska činnosť 
g) výmena bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu 
h) prenájom nebytových priestorov 
i) správa, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia zvereného majetku 
j) výroba dlažobných tvaroviek 
k) predaj dlažobných tvaroviek 
l) upratovacie služby 
m) vodoinštalačné, zámočnícke a údržbárske práce 
n) obstarávanie služieb služieb spojených so správou bytového a nebytového FO 
o) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 

 
 Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto 

Zlaté Moravce. Zmenou štruktúry podniku k 31.07.2008 sa zmenil predmet v podnikateľskej činnosti v tom, 
že podnik prestal byť dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Základný predmet činnosti sa nezmenil, 
teda podnik naďalej spravuje zverený domový majetok, vykonáva údržbu, vodoinštalačné, zámočnícke a 
údržbárske práce, spravuje odpredané bytovky. Vykonávajú sa preventívne a bežné opravy spravovaného 
domového majetku, vykonávajú sa revízie vyhradených technických zariadení. Na základe zmlúv o 
správcovstve sa vykonáva spracovanie dát vykurovania, rozúčtovania dodávok tepla a teplej úžitkovej vody 
od dodávateľa.  

      Prevádza montáž, opravy meracej a regulačnej techniky. Zabezpečuje výmenu bytových 
vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu. Medzi iné činnosti patrí aj prenájom nebytových 
priestorov, správa, údržba, odstraňovanie dennodenne nahlasovaných závad v bytoch a spoločných 
priestoroch bytoviek, rekonštrukcia a modernizácia zvereného majetku. 
 Obstaráva služby spojené so správou bytového a nebytového fondu. V súčastnej dobe sa 
dopredávajú záujemcom ešte nepredané byty. 

Na základe neustále narastajúcich pohľadávok za neplatenie nájomného v mestských bytoch, 
hlavne na ulici 1. mája, Službyt m. p. v spolupráci s MsÚ, komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou pri 
MsZ, pristúpil k radikálnejšiemu vymáhaniu pohľadávok. Nájomné zmluvy v týchto bytoch sa uzatvárajú na 
dobu určitú, v polročných intervaloch. 
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 Toho času je pozastavená výroba dlažobných tvaroviek, len sa dopredávajú záujemcom skladové 
zásoby. Predmetná výroba slúžila v prvom rade pre potreby rekonštrukcie mesta Zlaté Moravce. Na tejto 
činnosti sa podieľali aj občania, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní v rámci verejno-prospešných prác. 
 Službyt Zlaté Moravce m.p. spravuje 1042 bytov, z toho sú nepredané byty  v počte 238 (vo 
vlastníctve Mesta), rodinný dom, Žitavské nábrežie 22 (vo vlastníctve Mesta), predané byty 804 (v 
osobnom vlastníctve), predané nebytové priestory: Zdravotné stredisko, Hviezdoslavova 64 a nebytové 
priestory Ul.J.Kráľa č.1. 
 V roku 2010 boli uzatvorené zmluvy o predaji troch bytov na Tekovskej ulici, za ktoré boli uhradené 
kúpne ceny až v roku 2011. V roku 2011 sa do súkromného vlastníctva odpredal 1 byt – garsónka na 
Hviedzoslavovej ulici. 
 
Kategorizácia: 
                     nepredané byty     predané byty 
I.  kategória               145                  742 
II. kategória                 93                    62 
III.kategória                   0                      0 
IV. kategória                  1                     0 
Izbovitosť: 
garsónky                      1                    56 
1-izbové                     56                    56 
2-izbové                   144                  254 
3-izbové                     37                  402 
4-izbové                      1                     36                            
Nebytové priestory sa nachádzajú na ulici Tekovská 49-55, a to 14 garážovaných miest a 4 pivnice, ul. 
Hviezdoslavova 34, ul. Viničná 1, ul. Hviezdoslavova 4, ul. Sládkovičova 45.   
Službyt Zlaté Moravce m. p. zamestnáva 13 zamestnancov. 
Pri zmene štruktúry podniku k 31.07.2008 a neskôr zostali neobsadené dôležité pracovné miesta ako 
právnik a bezpečnostný technik-energetik. 
 
4.2.5. Technické služby mesta Zlaté Moravce 

 
 Technické služby mesta Zlaté Moravce boli zriadené ako príspevková organizácia mesta Zlaté 
Moravce dňa 01.01.1996.  
Základný predmet činnosti tvorí: 
a)prevádzkovanie, oprava a údržba verejného  osvetlenia, signalizačného zariadenia, slávnostného 
osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby 
b)strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk 
a chodníkov 
c)zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce a pre 
právnické subjekty 
d)prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu a prevádzkovanie kompostárne 
e)vykonávanie opravy a údržby mechanizačných prostriedkov v správe Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce 
f)vykonávanie prepravy pre potreby mesta 
g)oprava, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, mostov, čakární MHD, 
dopravné značenie MK v správe mesta 
h)vykonávanie stavebnej údržby a prác stavebnými mechanizmami 
i)prevádzkovanie zimného štadióna 
j)prevádzkovanie a udržiavanie mestských trhovísk a verejného WC 
k)výkon správy verejného majetku, zabezpečenie jeho údržby, úpravy a vedenie jeho evidencie 
l)prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám 

Podnikateľská činnosť zahŕňa: 
a)oprava, údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenia, slávnostného osvetlenia, 
zabezpečovanie verejnej výzdoby (pre tretie osoby) 
b)strojné, ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk 
a chodníkov (pre tretie osoby) 
c)zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (pre tretie 
osoby) 
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d)prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia 
e)dopravná činnosť 
f)poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami 
g)stavebná činnosť, autoopravárenská činnosť, elektrozámočnícka činnosť 
h)obchodná činnosť  
i)dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov.“ 

 V roku 2011 Technické služby mesta Zlaté Moravce zamestnávali v priemere 56 osôb v pracovnom 
pomere a 95 osôb na dohodu o pracovnej činnosti, prípadne dohodu o brigádnickej práci študentov. 
Príspevková organizácia dosiahla hospodársku stratu vo výške – 296 829 eur a celková hodnota majetku 
predstavovala sumu  81 708 eur. V roku 2011 používala účtovná jednotka v účtovníctve účtovný pomer 
v členení hlavná činnosť 67 % a podnikateľská činnosť 33 %. 
 Technické služby v roku 2011 nemali zostavený rozpočet, členenie výdavkov sa realizovalo na 
základe príspevku z rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2011 nasledovne : 
1. Zber a odvoz odpadu 
a) Zabezpečenie efektívneho zvozu netriedeného odpadu v meste 
 Merateľným ukazovateľom pre tento cieľ bol celkový počet vyvážaných zberných nádob v meste. 
Na začiatku roka 2011 bolo plánovaných 2 440 kusov, k 31.12.2011 bol konečný počet zberných nádob 
v meste, o ktoré sa starajú Technické služby v počte 2 521 kusov. Ďalším merateľným ukazovateľom pre 
tento cieľ bol aj celkový počet odjazdených kilometrov za rok. K 31.12.2011 to bolo 117 307 kilometrov. 
Posledným ukazovateľom pre tento cieľ bolo aj percento obnovy zberných nádob na zbytkový odpad za 
rok, v roku 2011 to bolo 14,85% oproti na začiatku roka plánovaným 16%. 
b) Zabezpečenie odstraňovania iného zbytkového komunálneho odpadu v meste 
 Pre tento cieľ boli stanovené dva merateľné ukazovatele. Ako prvý počet ton zozbieraného veľko-
objemného odpadu za rok. Skutočná hodnota k 31.12.2011 bola 6 930 ton. Druhým ukazovateľom bol 
počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok. K 31.12.2011 to bolo 
1 175 ton. 
 Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú vývoz KO od právnických a fyzických osôb, 
vývoz odpadu z čistenia ulíc, zber a odvoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev a výmenu 
smetných nádob od obyvateľov po skončení ich životnosti. Odpad je vyvážaný na skládku KO Zlaté 
Moravce. Pravidelný odvoz  KO sa vykonáva 5 –krát za týždeň. Obyvatelia mesta Zlaté Moravce si zvykli 
na pravidelné jarné a jesenné upratovanie. Viac starších domov sa predáva, kupuje a vyhadzujú sa 
nepotrebné veci. Odvoz stanovíšť, kde sú postavené zberné nádoby počas jesenného a jarného 
upratovania zabezpečujú Technické služby mesta Zlaté Moravce. Rozmiestňovanie zberných nádob na 
jednotlivé stanovištia a termín zberu VKO je oznamované mestským rozhlasom a ostatnými prostriedkami 
oznamovania.  
2. Údržba a oprava miestnych komunikácií 
a) Letná údržba - zabezpečenie čistoty miestnych komunikácií.  
 Merateľným ukazovateľom pre tento cieľ bol počet odjazdených kilometrov na čistení komunikácií 
za rok, k 31.12.2011 to bolo 2 526 kilometrov. V tejto činnosti nie sú zahrnuté nasledovné časti, ktoré 
zabezpečujú Technické služby : 
- Čistenie kanalizačných vpustí, 
- Oprava kanalizácií a ich preplachovanie, 
- Označovanie parkovacích  miest. 
 Mesto Zlaté Moravce prikladá dôraz na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií. K tomuto 
využíva mechanizačný prostriedok – zametací voz. Pracovníci Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
denne zabezpečujú zametanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev. 
b) Zimná údržba - zabezpečenie bezpečného prostredia pre chodcov a motoristov v zime.  
 Merateľným ukazovateľom tohto cieľa bola predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách 
v rámci zimnej údržby, za rok 2011 to bolo 108 hodín. Celkový počet ton spotrebovaných posypových 
materiálov v roku 2011 bolo 122 ton. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonmi v rámci 
štandardne realizovanej zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov, v prípade potreby sa 
zabezpečuje aj chemický posyp miestnych komunikácií a chodníkov. Zimnou údržbou sa zmierňujú závady 
v zjazdnosti a schodnosti na vozovkách a komunikáciách pre peších. 
 Potreba posypových materiálov sa odvíja od poveternostných vplyvov, t.j. množstva snehu a ľadu 
za rok 2011. V roku 2011 počas zimných mesiacov bolo množstvo snehu podpriemerné.  
3. Prevádzka Zimného štadióna 
 Cieľom bolo zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste 
a merateľným ukazovateľom počet hodín prevádzky Zimného štadióna. V roku 2011 bol Zimný štadión 
v prevádzke 1 328 hodín. Zimný štadión bol v roku 2011 otvorený od 01.01.2011 do 28.02.2011 a od 01.12 
do 31.12.2011. Počas sezóny 2011/2012 bola vykonaní plánovaná rekonštrukcia Zimného štadióna, ktorá 
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zahŕňala hlavne dokončenia vybavenia šatní pre zákazníkov, nákupy skriniek, lavičiek a podobne. Zároveň 
sme zaznamenali vyššie náklady na kúrenie a energií od dodávateľa. 
4. Správa a údržba verejných priestranstiev 
 Cieľom bolo zabezpečiť verejnosti dostupné a čisté toalety. Technické služby mesta prevádzkujú 
jedny verejné toalety v meste a to na Chalupkovej ulici. Vyšší počet nie je potrebný, nakoľko v meste je 
vybudovaných viacero hypermarketov, reštaurácií a podobne, ktoré občania využívajú bezplatne. 
5. Verejné osvetlenie  
 Cieľom bolo zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta. Merateľným ukazovateľom 
pre splnenie tohto cieľa bol celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste. Oproti plánovanej 
hodnote 1 278 svietiacich bodov sa počet zvýšil na 1 397 svietiacich bodov v meste. V roku 2011 sa 
uskutočnilo sčítanie a očíslovanie svietiacich bodov v meste Zlaté Moravce, ktoré zabezpečovali Technické 
služby mesta. Tieto svietiace body treba pravidelne kontrolovať a zabezpečovať ich údržbu, prípadne 
zabezpečiť výmenu žiaroviek. 
 
Technické služby mesta Zlaté Moravce prevádzkujú podnikateľskú činnosť:  
1. Vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre obce a iné 
právnické osoby. V tejto oblasti v roku 2011 sa dosiahli výnosy 352 571,22 eur, z toho tržby v sume 
350 894,38 eur. Pohľadávky  za rok 2011 k 31.12.2012 boli 33 063 €. Boli to neuhradené faktúry, ktoré boli 
vystavené k 31.12.2011 a splatné začiatkom roka 2012. 
2. Pálenie v pestovateľskej pálenici. Pestovateľská pálenica bola v prevádzke od 15.8.2011. Jej výkon 
a prevádzka je závislá od úrody ovocia v danom roku.  Zisk bol 3 880€. 
3. Kvetinárstvo. V roku 2011 sa začalo s rekonštrukciou  prevádzky kvetinárstva v Župnom dome. 
Nakoľko na prevádzke nebola do konca roku 2011 dokončená rekonštrukcia, nebola  prevádzka daná do 
používania. 

 
Zámer do budúcnosti 

 
Zámerom do budúcnosti je nutná obnova vozového parku. Stav strojov, áut je veľmi zlý. Priemerný 

vek nákladných automobilov je 24 rokov. Najstarší zametací voz IFA je starý 38 rokov. Stroje sú morálne 
a fyzicky zastarané. Z uvedeného dôvodu je nutnosť zabezpečiť v tomto roku min. 1 ks automobilu na zvoz 
komunálneho odpadu a 1 ks viacúčelového stroja, podľa možností a výziev najlepšie z Eurofondov. 
Nákupom nového moderného auta na zvoz komunálneho odpadu budú Technické služby viac 
konkurencieschopné voči svojej konkurencii (nižšia spotreba PHM, odvoz viac ton komunálneho odpadu). 
V prípade nákupu viacúčelového stroja sa tento  využije počas celého roka (v zime: zimná údržba ciest a 
chodníkov, odhŕňanie snehu, počas celého roka  zametanie chodníkov, ciest, trávy, okosenie väčších 
trávnatých plôch a pod. podľa jednotlivých druhov nakúpených nadstavieb). 

V ďalších rokoch bude potrebné pokračovať v ďalšom postupnom obnovovaní strojového parku (pri 
rozšírení obcí na zber komunálneho odpadu, ďalšie auto na zvoz komunálneho odpadu, kompaktor na 
zhutnenie skládky, JCB, nákladný automobil a pod.) 

Ďalším zámerom  do najbližších rokov je vybudovanie Integrovaného zariadenia pre nakladanie 
s odpadmi v meste Zlaté Moravce a pridruženom regióne, kde sa separáciou a triedením komunálneho 
odpadu zabezpečí zhodnotenie jeho jednotlivých zložiek, v prípade schválenia sa projekt bude realizovať 
poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Eurofondov.  

Ďalej je potrebná rekonštrukcia administratívnej budovy Technických služieb. Nutná je 
výmena okien na celej budove, čím by sa ušetrili náklady na energie. Prevádzka Verejného WC si 
tiež žiada aspoň čiastočnú rekonštrukciu – výmena batérií a podobne, aby sa ušetrili náklady na 
energie a vodu. 

 
4.2.6. Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. 

 Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p. boli zriadené ako príspevková organizácia mesta 
Zlaté Moravce dňa 01.01.1994.  
Základný predmet činnosti: 
a)starostlivosť o zeleň na území mesta 
b)výsadba a údržba zelených plôch v meste 
c)prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov 
d)starostlivosť o detské ihriská, ich údržba, obnova 
e)starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky 
f)správa zvereného majetku a zabezpečenie jeho údržby 
g)prevádzkovanie turisticko-informačného centra 
h)prevádzkovanie útulku pre psov 
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i)prenájom nebytových priestorov 
Podnikateľská činnosť: 
a)výroba vencov, kvetov a ich aranžovanie 
b)poradenská činnosť pre záhradkárov 
c)inzertné služby 
d)pohrebná služba – preprava zosnulých, kopanie hrobov 
e)stavebná činnosť 
f)úprava priestorov, zakladanie trávnikov, výsadba stromov, kvetov, kríkov 
g)maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností podľa ŽL SPČ: Zo 2002/16421/00008, reg. č.   
696/2002 
   
 Výnosovú časť hlavnej činnosti tvoril bežný transfer zriaďovateľa, tržby za služby (energie pre 
podnájomníkov v prenajatých budovách), tržby za tovar a pod. Plnenie výnosovej časti je vo výške 
103,78%. 
 Čerpanie nákladovej časti  je primerané výnosovej časti vo výške 103,76%. Pri zabezpečovaní úloh 
sa dbalo o efektívne využívanie financií. Celkovo sa zamestnávalo v hlavnej a podnikateľskej činnosti 
priemerne 35 pracovníkov, ktorých priemerná mzda v roku 2011 činila 382,15 €. 
 V roku 2011 bol vytvorený zisk v hlavnej činnosti v čiastke 66 €. V podnikateľskej činnosti bol 
vytvorený zisk v čiastke  2 399 €, spolu 2 465 €. Celkový hospodársky výsledok za rok 2011 činil  po  
zdanení  1 734 €. Príjmy podniku tvoril transfer z rozpočtu MsÚ a vlastné príjmy za služby od 
podnájomníkov. Transfer z rozpočtu VÚC bol v čiastke 2 150 €. Na práce na Mauzóleu rod. Migazzi sa 
použila suma 1 900 € a 250 € sa použilo na publikáciu Zlaté Moravce na historických pohľadniciach 
a fotografiách. Výdavky podniku boli tiež na mzdy, odvody do poisťovní,  nákup materiálu, PHM, údržbu, 
nákup ochran. prac. pomôcok, energie, služby a poplatky.  
 Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce zabezpečovali v roku 2011 údržbu mestskej zelene, 
úpravu stromov, živých plotov, výsadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, rezkovanie listnatých 
stromov, výsev vetvičiek, vypiľovanie náletových drevín, kosenie trávnatých plôch na území mesta a ich 
vyhrabávanie. Zeleň na území mesta doplnili novou výsadbou stromov, kríkov, letničiek. Opravovali  sa  
lavičky podľa požiadaviek, zabezpečila sa údržbu fontány. V mestskom cintoríne Zlaté Moravce  
a cintorínoch v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce sa zabezpečovala údržba, tieto priestranstvá sa 
udržovali podľa potreby a ročných období, v zimných mesiacoch sa zabezpečilo čistenie chodníkov od ľadu 
a snehu, aby boli dostupné verejnosti.  
 Pravidelne sa zabezpečovala starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská, ktoré sa prekopávali  
a dezinfikovali a dopĺňali novým pieskom podľa potreby. Postupne sa v jednotlivých častiach mesta 
poopravovali zničené prvky a niektoré doplnili novými v rámci opráv, ktoré stále prebiehajú – Kalinčiakova: 
2 ks oprava, 1 ks nová, Nitrianska: 2 ks oprava, Mládeže: 1 ks oprava, Brezová: 1 ks oprava, 3 ks nové, 
1.mája-Staničná: 1 ks nová, Hviezdoslavova: 1 ks oprava, nové schody.  
 V oblasti TIK (Turisticko-informačná kancelária) sa zabezpečovali okrem bežných informácií pre 
návštevníkov mesta rôzne akcie kultúrneho života na propagáciu nášho mesta napr. na medzinárodnom 
veľtrhu v Bratislave - Slovakiatour, pri príležitosti svetových dní sprievodcov turizmu – prezentácia dvoch 
NKP (národných kultúrnych pamiatok) na území nášho mesta - Mauzólea rodiny Migazzi a Farského 
kostola sv. Michala archanjela. Ďalej sa pripravila spomienková slávnosť 145. výročia narodenia J. Mišáka, 
spoluzakladateľa Arboréta Mlyňany, ako aj spomienková slávnosť k 135. výročiu úmrtia revolučného  
básnika J. Kráľa  a zabezpečil sa deň otvorených dverí v Mauzóleu rod. Migazzi pri príležitosti dní múzeí 
a kultúrnych pamiatok, ďalej vianočné trhy, zdobenie medovníkov a pod. 
 V útulku pre zvieratá sa zabezpečila ich starostlivosť, vrátane veterinárnej. V útulku bolo 
umiestnených 308 psíkov, niektorí našli nových majiteľov nielen na Slovensku, ale aj v ČR, Taliansku, 
Nemecku a Rakúsku. 
 Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce sa každoročne snažia vypracovávať projekty rôzneho 
zameranie, v roku 2011 boli úspešné vypracovaním projektu na Mauzóleum rod. Migazzi. Z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja bola na tento účel poukázaná čiastka 1 900 € a na publikáciu o Zlatých Moravciach 
bola poukázaná čiastka 250 €. V takýchto projektoch sa plánuje pokračovať aj v roku 2012. 
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4.3. Zhodnotenie činnosti obce 
 
 Obec v roku 2011 zabezpečovala okrem bežných činnosti predovšetkým činnosti v sociálnej 
oblasti, oblasti výstavby, údržby a rozvoja mesta. 
 
4.3.1. Sociálna oblasť 

 
Denné centrum 
 
 Denné centrum na Mojmírovej 6 v Zlatých Moravciach má kapacitu 100 miest. Tieto priestory sa 
využívajú na kultúrnu, záujmovú činnosť a poskytovanie sociálneho poradenstva. V rámci tejto činnosti sa 
každoročne pre dôchodcov mesta poriadajú jednodňové zájazdy, financie sú rozpočtované na úhradu 
nákladov na dopravu.  V roku 2011 bol poznávací zjazd  zameraný na prehliadku Smolenického hradu 
a návštevu Bradla (2 autobusy), kúpať sa bolo vo Veľkom Mederi (3 autobusy). 
Výstavy sa poriadali 3x do roka – veľkonočná, vianočná a jesenná, pravidelne raz do týždňa sa konali 
tvorivé dielne zamerané na ručné práce – háčkovanie, pletenie z papiera, pletenie košíkov z pedigu, 
zdobenie kraslíc, návštevníčky si medzi sebou vymieňali recepty a pod.  
 Konali sa zdravotné prednášky k zdravej výžive, bolo ich asi 30, tieto boli  spojené aj 
s ochutnávkou, poriadali sa prednášky o bezpečnosti starších občanov, ako aj prednášky týkajúce sa 
sociálnej oblasti. 
 
Referát sociálnych vecí 
 
 Jednorazový finančný príspevok bol poskytnutý 40 rodinám z mesta Zlaté Moravce v celkovej sume 
1 576,40€ na úhradu mimoriadnych výdavkov a to v prípade, že sa rodina ocitla v nepriaznivej situácii – 
úhrada za lieky, nevyhnutné opravy v domácnosti, zakúpenie dreva a pod. Skúmalo sa aj platenie daní a 
poplatkov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytnutá nebola. 
 V roku 2011 Mesto Zlaté Moravce nemuselo zabezpečiť  pochovanie občana v súlade s § 30 
zákona č. 131/2011 Z. z. o pohrebníctve. 
 V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v roku 2011 Mesto nemuselo vytvárať úspory dieťaťu umiestnenému 
v detskom domove, nemuselo poskytnúť finančné prostriedky na úpravu rodinných pomerov dieťaťa 
s cieľom jeho návratu do prirodzeného rodinného prostredia, ani uhrádzať náklady rodičov do detského 
domova. V roku 2011 bolo piatim klientom mesta vydané rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Z toho 1 klient bol zaradený do poradovníka čakateľov a 4 boli 
umiestnení v zariadeniach pre seniorov.  
 Bolo vypracovaných 34 lekárskych posudkov, ktoré slúžili ako podklad pri vydaní posudku 
o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto 
posudzovalo klientov na poskytovanie opatrovateľskej služby, sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej 
služby a sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Za vypracované lekárske posudky v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola posudkovému lekárovi na základe 
zmluvy, ktorú má uzatvorenú s Mestom vyplatená odmena v sume 340€.  
 Mesto vykonávalo inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. 
o prídavku na dieťa v prípade, keď oprávnená osoba, väčšinou rodič nevyužíval prídavok na výchovu a 
výživu nezaopatreného dieťaťa, alebo dieťa zanedbávalo plnenie povinnej školskej dochádzky. V roku 2011 
bolo ustanovené za osobitného príjemcu prídavku na dieťa priemerne v 17 rodinách, v ktorých deti 
zanedbávali povinnú školskú dochádzku. 
 
Dom s opatrovateľskou službou (DOS) a opatrovateľká služba 
 
 DOS sa nachádza na Rovňanovej ul. č. 1, 3, 5 a Kalinčiakovej ul. c. 6, 8 a 10. Dom s 
opatrovateľskou službou slúži na ubytovanie starých a osamelých občanov, ktorých zdravotný stav a 
sociálne pomery odôvodňujú potrebu opatrovateľskej služby a tých, u ktorých možno odôvodnene 
predpokladať, že budú v krátkom čase potrebovať takúto službu vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav. 
V DOS sa poskytuje občanom trvalé bývanie dovtedy, kým sú schopní zabezpečovať si životné potreby za 
pomoci opatrovateľskej služby. Nemožno sem prijímať duševne chorých, alkoholikov a toxikomanov. 
 Počet klientov opatrovateľskej služby sa v roku 2011 pohyboval mesačne okolo 100 opatrovaných. 
Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 9 pracovníkov v dome opatrovateľskej služby a 15 opatrovateľok v 
teréne. Jednalo sa o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti  klienta, a to o samoobslužné 
úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri klientoch.  
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Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 
 
           ZOS sa nachádza na Rovňanovej ulici. Je to účelové zariadenie Mesta Zlaté Moravce s kapacitou 
13 miest pre ťažko postihnutých a starých občanov, zriadené dňa 1. decembra 1992 na základe 
zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Nitre dňa 10.11.1992 č. j. 310/1992.  
 V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „zariadenie“) sa poskytuje sociálna služba na určitý 
čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Poskytovateľ 
sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. K žiadosti 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení fyzická osoba priloží právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré bolo vydané príslušným samosprávnym orgánom. 
 Dĺžka pobytu v zariadení je určená poskytovateľom sociálnej služby na určitý čas podľa 
individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby na maximálne 3 mesiace.   
 Poskytovateľ je v zariadení povinný poskytovať nasledujúce činnosti: (podľa § 36 zákona 448/2008 
Z. z.) 
- odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť 
- obslužné: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  
- ďalšie činnosti: utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
 V zariadení opatrovateľskej služby sa v roku 2011 poskytovala sociálna služba na určitý čas 
plnoletej fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce, ktorá bola odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby, ak jej nebolo možné poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. V nevyhnutných 
prípadoch sa mohla služba poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom v rámci okresu Zlaté Moravce, 
ktorá bola odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, na základe uzatvorenej zmluvy medzi príslušnou obcou 
alebo klientom o úhrade prevádzkových nákladov vzniknutých pri poskytovaní sociálnej služby klientovi. 
V zariadení sa poskytovala 24 hodinová starostlivosť a zabezpečovalo ju 5 zdravotných sestier, 1 staničná 
sestra, 2 opatrovateľky, 0,5 úväzku upratovačka a 0,37 úväzku vedúca ZOS. 
 V roku 2011 sa nám na 13 lôžkach prestriedalo ťažko zdravotne postihnutých 38 klientov, ktorí boli 
odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby 24 hodín denne. 

 
4.3.2. Činnosť výstavby 
 
 Mesto Zlaté Moravce realizovala v roku 2011 viaceré investičné akcie, sú nimi: 
1. Riešenie havarijného stavu strechy v Materskej škole na Slnečnej ulici 
2. Komplexná rekonštrukcia Murgašovej ulice 
3. Zmeny a doplnky k územného plánu pre prípravu realizácie výstavby obytného komplexu „štvorlístok „ na 
ul. 1. Mája 
4. Obstaranie nového územného plánu Mesta Zlaté Moravce 
5. Inžiniering a projektová dokumentácia pre výstavbu obytného komplexu „štvorlístok“ na ulici 1. mája 
6. Realizácia novej vodovodnej prípojky pre záhradkárov – lokalita Remanancie – Horné vinice 
7. Rekonštrukcia strechy, šatní a technológie na zimnom štadióne v Zlatých Moravciach  
8. Rekonštrukcia mestského kúpaliska v Zlatých Moravciach  
9. Spevnenie prístupovej komunikácie – lokalita Horný majer 
 
Ostatná činnosť realizovaná na úseku údržby a rozvoja mesta a životného prostredia bola 
nasledovná: 
1. Úprava kanalizačných poklopov na ulici 1. mája 
2. Kompletná dezinfekcia mesta a mestských častí  
3. Vysporiadanie a zazmluvnenie odberov vody pre Mestskú časť Prílepy  
4. Spevnenie prístupovej cesty k Tekovskej bytovke 
5. Úspešné aktivity pre zachovanie jestvujúceho stavu na križovatke pri reštaurácií Fáro na Beňadickej 
ceste  
6. Základná škola na Robotníckej ulici – výmena podlahovej krytiny 
7. Materská škola na Slnečnej ulici – výmena kotla ÚK 
8. Župný dom – úprava priestorov vnútorného dvora 
9. Mojmírova ul. – osadenie zábradlia pri ZŠ 
10. Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov v rámci mesta 
11. Oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste 
12. Výmena a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia na území mesta a jeho častí 
13. Výmena a obnova dopravného značenia na nechránených železničných priecestiach v rámci k. ú. Zlaté 
Moravce 
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 Čo sa týka projektov, Mesto podávalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 
investičného zámeru, projektu s názvom Regionálny Zberný dvor pre mikroreregión Tríbečško.  
 Mesto spolupracuje s viacerými mestami v zahraničí. Partnerské mestá Zlatých Moraviec sú 
nasledovné: Szydlow a Sierpc v Poľsku, Bučovice, Veľké Přílepy a Hulín v Českej republike a Badpirawath 
v Rakúsku.   
 
 Záujmom Mesta je zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Zamestnanoť zabezpečujú predovšetkým 
veľké firmy. 
Medzi väčšie firmy, pôsobiace v Zlatých Moravciach patria: 
Stavebné firmy: 
ViOn, a.s., KANVOD, spol. s r.o., VODOSTAV PLUS, s.r.o., HASS, s.r.o., 
AGROSTYRO, s.r.o., Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.,  
ANEKO SK, s.r.o., FENESTRA Sk, spol. s r.o., 
Strojárske firmy: 
DANFOSS, spol. s r.o., HP STROJÁRNE, spol. s r.o., Estamp Slovakia s.r.o., NPL S s.r.o., 
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., VODRÁŽKA, s.r.o., ELEKTROSYSTÉMY, spol. s r.o 
 
4.3.3. Súdne spory voči odporcovi Mestu Zlaté Moravce 
 
 V roku 2011 prebiehali nižšie uvedené súdne spory, ktoré neboli k 31.12.2011 doriešené, no mohli 
by v budúcnosti výrazne zasiahnuť do rozpočtu Mesta: 
- súdny spor v právnej veci navrhovateľa proti odporcovi: Mesto Zlaté Moravce (od roku 2009). Jedná sa 
o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemku pod budovou „starej“ požiarnej zbrojnice 
v Zlatých Moravciach. Stav: prebieha konanie na Okresnom súde (OS) po tom, čo Krajský súd zrušil 
rozsudok OS, ktorým návrh navrhovateľa zamietol. Ak by sa spor prehral, platili by sa trovy konania, ktoré 
by do rozpočtu výrazne nezasiahli (nie je tam zastupovanie advokátom).  
- súdny spor v právnej veci navrhovateľa proti odporcovi: Mesto Zlaté Moravce (od roku 2010). Jedná sa 
o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy. Krajský súd potvrdil 
medzitým rozsudok okresného súdu o tom, že okamžité skončenia pracovného pomeru z dôvodu 
závažného  porušenia pracovnej disciplíny dané navrhovateľovi je neplatné. Následne Okresný súd 
v konečnom rozhodnutí rozhodne o náhrade mzdy a aj o trovách konania. Mesto bude musieť 
navrhovateľovi vyplatiť okrem náhrady trov konania aj náhradu mzdy.  Mesto žiadalo súd o nepriznanie 
náhrady mzdy ak celkový čas, za ktorý by sa mala náhrada mzdy poskytnúť by presiahol 12 mesiacov 
(náhrada mzdy za 12 mesiacov by bola cca 8 400 €). Výsledok sporu určite zasiahne do rozpočtových 
prostriedkov, nakoľko sa aj trovy právneho zastúpenia (zatiaľ vyčíslené neboli) predpokladajú vzhľadom na 
početnosť pojednávaní v nie zanedbateľnej výške.  
- súdny spor v právnej veci navrhovateľa proti odporcovi: Mesto Zlaté Moravce (od roku 2005). Jedná sa 
o nahradenie prejavu vôle pri uzatvorení pracovného pomeru s navrhovateľom, ktorý bol zvolený za 
hlavného kontrolóra, ale nebola s ním zo strany bývalého vedenia mesta podpísaná pracovná zmluva. 
Krajský súd potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorým nahradil za Mesto prejav vôle pri uzatváraní 
pracovnej zmluvy. O trovách konania rozhodne súd samostatným uznesením, trovy uhradí Mesto (zatiaľ 
vyčíslené neboli), pričom tieto sú vzhľadom na početnosť pojednávaní v nie zanedbateľnej výške.  
-  súdny spor v právnej veci navrhovateľa proti odporcovi: Mesto Zlaté Moravce (od roku 2002). Jedná sa 
o neplatnosť kúpnej zmluvy. Ak v konaní na Krajskom súde nebude Mesto úspešné, bude musieť hradiť 
účastníkom trovy konania, ktoré by mohli zasiahnuť do výdavkov mesta (trovy budú minimálne 1 500 €) 
-  súdny spor v právnej veci navrhovateľa proti odporcovi: Mesto Zlaté Moravce (od roku 2011). Jedná sa 
o neplatnosť výpovede z nájmu (budova bývalého MnV). Okresný súd vyhlásil rozsudok, ktorým určil, že 
výpoveď odporcu adresovaná navrhovateľovi v prvom rade je neplatná. Ak by Mesto spor prehralo, platilo 
by trovy konania.  
- súdne spory v právnej veci dvoch navrhovateľov proti odporcovi: Mesto Zlaté Moravce (od roku 2011). 
Jedná sa o určenie neplatnosti výpovede (z dôvodu nadbytočnosti) a náhradu mzdy. Prebieha 
dokazovanie na OS. Ak by sa spory prehrali, platili by sa trovy konania a náhrady mzdy, čo by zasiahlo do 
výdavkov mesta. 
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5. Rozpočet a plnenie rozpočtu 
 
5.1. Prehľad plnenia príjmov za rok 2011 

 
Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenie 

7 815 101 6 714 938 85,92% 
 

Bežné príjmy 
 
Rozbor plnenia bežných príjmov 
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenie 

6 533 755 6 290 092 96,27% 
 
 Celkové bežné príjmy za rok 2011 Mesto dosiahlo v sume  6 290 092 € v porovnaní s rozpočtom 
bolo plnenie dosiahnuté na  96,27 %, nižšie o 243 663 €. 
 
a)   daňové príjmy 
100 – Rozpočet daňových príjmov po poslednej úprave bol v sume  3 959 389 € 
Plnenie daňových príjmov sme dosiahli za rok 2011 v sume 3 804 414 €, čo je 96,09 % z rozpočtu, 
výpadok týchto príjmov bol v sume 154 975 €, najvyššou sumou sa podieľal výpadok podielových daní 
v sume 112 263 €€. 
110 - Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane) 
Ich výška závisí od schváleného ŠR, pôvodná prognóza výnosu dane z príjmov poukázaného územnej 
samospráve bola pre naše Mesto v sume  2  872 530 €, plnenie podielových daní bolo v priebehu roka 
veľmi nepravidelné v celkovom výpadku podielových daní o sumu 112 263 €.  
 

Výnos podielových daní za rok 2008/ 2009/ 2010/ 2011
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◘ /  Porovnanie VPD v roku 2008 k roku 2011 je o 306 749 € nižšie 
 
Z prehľadu na grafe môžeme sledovať vývoj podielových daní za 4 roky, rok 2011 dosiahol úroveň k roku 
2008 len na 89,97 %, v rozdiele o 306 749 €. 
 
120 Dane z majetku 
Príjem za rok 2011 na dani z nehnuteľností dosiahol sumu 530 965 €, vo výbere týchto daní  je plnenie 
rozpočtu na  94,91 %. Výnos  týchto daní z pozemkov, stavieb a bytov  bol ovplyvnený dosiahnutím 
úhrad nedoplatkov za minulé roky. 
130 Domáce dane za tovary a služby  
Plnenie týchto daní v sume 513 182 €, bolo na 97,30 %. Úspešné plnenie bolo z dôvodu vyššieho počtu 
majiteľov psov a s miernym zvýšením výberu dane za verejné priestranstvo, za vyšší počet poplatníkov za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady a bolo tiež ovplyvnené aj razantnejším výberom nedoplatkov 
za minulé roky. 
 
b)  nedaňové príjmy 
200  – Plnenie nedaňových príjmov bolo v sume 705 591 €, plnenie týchto daní bolo na 88,88 % 
210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Mesta sme dosiahli v sume 354 304 €, čo predstavuje 
plnenie na 87,72 %,  dosiahnutie nižších príjmov malo vplyv rozpočtovanie príjmov na prenájom za bytové 
domy, ktoré ostávajú v príjmoch m. p. Službyt a nenaplnenie príjmov za prenajaté priestory z ktorých 
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nájomníci odišli počas roka. V tejto položke sa účtuje o príjmoch za prenajaté pozemky, budovy, priestory 
a objekty vo vlastníctva Mesta Zlaté Moravce. 
220 – Administratívne a iné poplatky sme dosiahli v celkovej sume 252 394 €, plnenie na 87,88%. 
Najvyššou sumou pod toto neplnenie príjmov sa podpísal výpadok príjmov na licencie  za výherné prístroje 
v sume – 38 903 €. Za rok 2011 na pokutách za porušenie predpisov sa vybrala suma 6 020 €. 
V poplatkoch za predaj služieb, ako sú príjmy za opatrovateľskú službu v ZOS a DOS a iné, sme 
zaznamenali mierne navýšenie príjmov. Za rok 2011 vzrástli aj príjmy za jasle, materské školy, školské 
družiny a základnú umeleckú školu z dôvodu zvýšenia počtu detí.  
240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov  
V roku 2011 sme dosiahli  úroky v sume 1 054 €, rozpočet nebol naplnený z dôvodu nižšieho objemu 
disponibilných prostriedkov uložených v bankách. 
290 – Iné nedaňové príjmy 
V roku 2011 boli tvorené príjmy v tejto položke v celkovej sume 99 838 €, plnenie na 99,37 % hlavne 
z výťažkov lotérií a z hazardných hier v počte 10 firiem umiestnených na území mesta  v sume 43 221 €. 
 
c) Granty a transfery 
300 – Granty a transfery v sume 1 780 087 € tvoria 28% príjmov z celkového rozpočtu. 
311 – Granty sú dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, v roku 2011 sme prijali granty v celkovej 
sume 21 537 €:   
- na skvalitnenie služieb v DOS  
- na podporu Tekovských novín 
- na podporu spotreby ovocia a zeleniny v materských školách od PD Tvrdošovce 
- príjem za predchádzajúci rok z Recyklačného fondu 
- na podporu organizovania osláv MDD  
312 – Transfery v rámci verejnej správy 
V roku 2011 Mesto prijalo transfery zo ŠR, ESF, ÚPSVaR a z VÚC v sume  1 758 550 € na prenesené 
kompetencie pre školstvo, matriku, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredie, školský úrad, evidenciu 
obyvateľov, na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ pre predškolákov (kompletný zoznam je v tabuľke č.1, 
položka 312 001). Z rozpočtu VÚC celku sme prijali sumu 500 €, účelovo určené prostriedky na podporu 
športu, kultúry a zlatomoraveckého jarmoku. 
 
 
               Graf plnenia bežných príjmov podľa jednotlivých kategórií 

Bežné príjmy 2011

61%
11%

28%

Daňové príjmy

Nedaňové príjmy

Granty a transfery

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konsolidovaná výročná správa Mesta Zlaté Moravce za rok 2011 
 

 

 Strana 29 z 48

Tabuľka č.1 – Bežné príjmy 

            2011 2011 2011 2011 2011 

v € v € v € v € v % 

Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € ) PLNENIE Rozpočet 
po 1. a 2. 
úprave 

po 3. 
úprave PLNENIE 

Položka Názov " Rozpočtovej klasifikácie" 31.12.2011 24.03.2011 22.9.2011 31.12.2011 31.12.2011

100 DAŇOVÉ PRÍJMY 3 804 414 3 904 123 3 925 451 3 959 389 96,09%

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 2 760 267 2 872 530 2 872 530 2 872 530 96,09%

41 111 Daň z príjmov fyzických osôb  2 760 267 2 872 530 2 872 530 2 872 530 96,09%

  111 003 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve  2 760 267 2 872 530 2 872 530 2 872 530 96,09%

120 Dane z majetku 530 965 550 800 550 800 559 454 94,91%

41 121 Daň z nehnuteľností 530 965 550 800 550 800 559 454 94,91%

  121 001 Daň z pozemkov 85 954 77 300 77 300 85 954 100,00%

  121 002 Daň zo stavieb 422 592 449 000 449 000 449 000 94,12%

  121 003 Daň z bytov  22 419 24 500 24 500 24 500 91,51%

130 Domáce dane za tovary a služby 513 182 480 793 502 121 527 405 97,30%

41 133 Dane za špecifické služby 513 182 480 793 502 121 527 405 97,30%

  133 001 Daň za psa 7 496 8 000 8 000 8 000 93,70%

  133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje 1 465 2 000 2 000 2 000 73,25%

  133 004 Daň za predajné automaty 797 1 000 1 000 1 000 79,70%

  133 006 Daň za ubytovaciu kapacitu 5 232 5 000 5 000 5 000 104,64%

  133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva, z toho: 129 391 102 000 104 800 130 084 99,47%

        Užívanie verejného priestranstva ostatné 0 2 200 5 000 5 000 0,00%

  20     Užívanie verejného priestranstva - Ostatné 16 548 12 000 12 000 12 000 137,90%

  30     Užívanie verejného priestranstva- PARKOVNÉ 0 2 800 2 800 2 800 0,00%

  40     Umiestnenie predajného zariadenia - STÁNKY 102 224 80 000 80 000 102 224 100,00%

  50     Zlatomoravecký jarmok 10 618 5 000 5 000 8 060 131,74%

  133 013 
Poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 368 801 362 793 381 321 381 321 96,72%

  0 Poplatok za komunálne odpady  1 833 1 500 1 500 1 500 122,20%

  1 TSM za uloženie odpadu 95 313 95 000 95 000 95 000 100,33%

  2 Právnické osoby 89 045 90 000 90 000 90 000 98,94%

  3 Fyzické osoby 147 789 160 000 160 000 160 000 92,37%

  133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 34 821 16 293 34 821 34 821 100,00%

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 705 591 764 426 764 426 793 885 88,88%

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 354 304 405 186 405 186 403 926 87,72%

41 211 Príjmy z podnikania 0 1 260 1 260 0 0,00%

  211 003 Dividendy 0 1 260 1 260 0 0,00%

  212 Príjmy z vlastníctva 354 304 403 926 403 926 403 926 87,72%

  212 001 Z úhrad za dobývací priestor 534 534 534 534 100,00%

  212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov-ostatní: 57 237 54 500 54 500 54 500 105,02%

    
Príjmy z prenajatých pozemkov 
(Danfoss,Waste,Agrok) FA 57 237 54 500 54 500 54 500 105,02%

  212 003 
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a 
objektov: 296 533 348 892 348 892 348 892 84,99%

    Nájomné za nebytové priestory Mesta  FA 216 175 221 000 221 000 221 000 97,82%

    Nájomné za nebytové priestory Mesta  0 33 194 33 194 33 194 0,00%

  02 Nájomné z prenájmu priestorov 490 498 498 498 98,39%

  04 
Nájomné od príspevkových organizácií mesta 
ZsM 79 868 94 200 94 200 94 200 84,79%

220 Administratívne a iné poplatky 252 395 268 240 268 240 288 503 87,48%

41 221 Administratívne poplatky 109 468 145 070 145 070 150 987 72,50%

  221 004 Ostatné - správne poplatky : 109 468 145 070 145 070 150 987 72,50%

    Administratívne poplatky 11 411 12 100 12 100 12 100 94,31%
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  05 Správne poplatky v SOÚ 2 555 4 200 4 200 4 200 60,83%

  10 Matrika 1 319 1 600 1 600 1 600 82,44%

       Overovanie 0 0 0 0 0,00%

        Výherné prístroje 93 297 126 470 126 470 132 200 70,57%

    Vydanie rybárskeho lístka 0 0 0 0 0,00%

    Správne poplatky ROEP 886 700 700 887 99,89%

  222 Pokuty a penále 6 020 0 0 0 0,00%

  222 003 Za porušenie predpisov 6 020 0 0 0 0,00%

  223 
Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. 
predaja služieb 136 907 123 170 123 170 137 516 99,56%

  223 001 
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a 
služieb 40 652 36 150 36 150 41 868 97,10%

  1     príjmy za relácie v mestskom rozhlase 598 500 500 600 99,67%

  2     príjmy za reklamu v Tekovských novinách 7 200 200 200 3,50%

  4     príjmy za opatrovateľskú službu v DOS 15 604 14 950 14 950 15 604 100,00%

  5     príjmy za knihy, publikácie, tlačivá 2 921 2 600 2 600 2 921 100,00%

  6     príjmy za služby v ZOS 7 833 6 800 6 800 7 833 100,00%

  60     príjmy za stravu v ZOS 9 577 8 700 8 700 9 577 100,00%

  8     príjmy za iné služby 2 875 1 800 1 800 3 800 75,66%

  1     príjmy zapredaj materiálu 733 0 0 733 100,00%

  9     príjmy za pranie v MŠ Žit. nábrežie, Štúrova 504 600 600 600 84,00%

  223 002 
Poplatky za jasle, materské školy a školské 
družiny, z toho: 61 748 50 100 50 100 62 117 99,41%

  21     MŠ Žitavské nábrežie 7 172 5 200 5 200 7 172 100,00%

  23     MŠ Prílepy 788 470 470 788 100,00%

  25     MŠ Slnečná 1 970 1 200 1 200 1 970 100,00%

  28     MŠ Kalinčiakova 8 692 5 400 5 400 8 692 100,00%

  33     MŠ Štúrova 2 898 1 300 1 300 2 898 100,00%

  31     Centrum voľného času 6 341 6 000 6 000 6 341 100,00%

  35     ŠKD Mojmírova ulica 4 322 3 700 3700 4322 100,00%

  37     ŠKD Pribinova ulica 3 731 3 570 3570 4100 91,00%

  39     ŠKD Robotnícka ulica 1 145 1 260 1260 1145 100,00%

  43     Poplatky za ZUŠ 24 689 22 000 22 000 24 689 100,00%

  223 003 Za stravné 34 507 36 920 36 920 33 531 102,91%

  22     Za stravné ŠJ MŠ Žitavské nábrežie 2 773 1 900 1 900 1 900 145,95%

72 22 5 
    Za stravné ŠJ MŠ Žitavské nábrežie ( cudzí 
stravníci) 55 0 0 55 100,00%

  24    Za stravné ŠJ MŠ Prílepy 405 400 400 400 101,25%

72 24  5    Za stravné ŠJ MŠ Prílepy ( cudzí stravníci ) 1 424 1 100 1 100 1 424 100,00%

  26    Za stravné ŠJ MŠ Slnečná 647 1 000 1 000 1 000 64,70%

72 26 5    Za stravné ŠJ MŠ Slnečná ( cudzí stravníci ) 282 500 500 282 100,00%

  29    Za stravu ŠJ MŠ Kalinčiakova 4 421 3 900 3 900 3 900 113,36%

72 29 5 
   Za stravu ŠJ MŠ Kalinčiakova ( cudzí stravníci 
) 648 700 700 648 100,00%

  34    Za stravu ŠJ MŠ Štúrova 849 920 920 920 92,28%

72 34 5    Za stravu ŠJ MŠ Štúrova ( cudzí stravníci ) 444 200 200 444 100,00%

72 35 5    Za stravu - cudzí stravníci  ŠJ ZŠ Mojmírova 16 519 15 000 15 000 16 519 100,00%

72 37 5    Za stravu - cudzí stravníci   ŠJ ZŠ Pribinova 2 248 1 300 1 300 2 248 100,00%

72 39 5    Za stravu - cudzí stravníci  ŠJ ZŠ Robotnícka 3 792 10 000 10 000 3 791 100,03%

  229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 0 0 0 0 0,00%

  229 005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 0 0 0 0 0,00%

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 054 3 000 3 000 3 000 35,13%

  242 Z vkladov  1 054 3 000 3 000 3 000 35,13%

290 Iné nedaňové príjmy 97 838 88 000 88 000 98 456 99,37%

41 292 Ostatné príjmy  97 838 88 000 88 000 98 456 99,37%
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  292 008 Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 43 221 43 900 43 900 43 900 98,45%

        výťažok z vkladov stávkových kancelárií 5 521 4 600 4 600 4 600 120,02%

    
    výťažok z hazardných hier ( technické 
zariadenie) 37 700 39 300 39 300 39 300 95,93%

  292 012 s p o l u 54 046 44 100 44 100 54 556 99,07%

    Ostatné 1 433 600 600 600 238,83%

  02 Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prílepy 219 0 0 0 0,00%

  03 Príjmy za energie od nájomníkov 26 916 20 000 20 000 28 000 96,13%

  04 Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov 5 850 4 000 4 000 6 000 97,50%

  1 Príjmy za energie od nájomníkov v MŠ, CVČ 18 766 19 000 19 000 19 000 98,77%

  11 Príjmy za vodné, stočné v MŠ, CVČ 862 500 500 956 90,17%

               

  292017 Vratky, splátky, pôžičky 564 0 0 0 0,00%

  292027 Iné príjmy mylné platby 7 0 0 0 0,00%

300 GRANTY a TRANSFERY 1 780 087 1 425 023 1 520 517 1 780 481 99,98%

310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 780 087 1 425 023 1 520 517 1 780 481 99,98%

  311 Granty, dary 21 537 15 800 16 856 21 630 99,57%

72 311 00 10 1 Grant na MDD 2 000 15 800 2 000 2 000 100,00%

    00 11 2 Grant Dar 800 0 0 800 100,00%

71   00 50 Grant na DOS 1 992 0 1 000 1 992 100,00%

45   10 Recyklačný fond 14 788 0 0 14 788 100,00%

71   10 03 09 Grant TN 230 0 0 250 92,00%

71   10 02 09 Grant bez účelu 149 199 0 9 856 200 99,50%

71   10 03 10 Grant MŠ 1 528 0 4 000 1 600 95,50%

111 312 Zo štátneho rozpočtu 111,1161,1162 1 758 550 1 409 223 1 503 661 1 758 851 99,98%

  312 001 Zo štátneho rozpočtu: 1 758 550 1 408 423 1 503 661 1 758 851 99,98%

    Zo ŠR AČ 0 0 0 0 0,00%

    Zo ŠR AČ 0 0 0 0 0,00%

  6 Dotácia na lekárske prehliadky 490 0 0 490 100,00%

  01 01 
Dotácia: Evidencia hlásenia pobytu občanov a 
register obyv. 4 322 4 322 4 322 4 322 100,00%

  01 02 Dotácia na životné prostredie  1 493 1 493 1 493 1 493 100,00%

  01 02 Dotácia - úsek pozemných komunikácií  0 694 0 0 0,00%

  01 02 Dotácia- krajský stavebný úrad 0 12 180 0 0 0,00%

  01 11 Transfer sčítanie obyvateľov 12 138 0 12 138 12 138 100,00%

    Dotácia AČ 2 000 0 0 2 000 100,00%

1161 10 05 Dotácia AČ 67 0 0 67 100,00%

1162 10 05 Dotácia AČ 0 0 0 0 0,00%

  10 10 Matrika 10 734 10 734 10 734 10 734 100,00%

  10 2 Dotácia ÚPSVaR 25 350 0 0 25 351 100,00%

  10  37 Zo ŠR - ZŠ Pribinova 24 459 0 0 24 459 100,00%

1152   Zo ŠR - ZŠ Pribinova projekt 19 623 0 0 19 623 100,00%

  10 5 Dotácia vojnové hroby 73 0 0 73 100,00%

  10 11 Dotácia ŠR 20 494 0 0 20 494 100,00%

11T1 11 1 Dotácia na AČ 85% ESF 1 850 0 0 1 850 100,00%

11T2 11 1 Dotácia na AČ15% ŠR 327 0 0 327 100,00%

13T1 
10 10 

37  Projekt ZŠ Mojmírova 30 792 0 30 792 30 792 100,00%

13T2 
10 10 

37  Projekt ZŠ Mojmírova 3 623 0 3 622 3 622 100,03%

11T1 
10 10 

37  Projekt ZŠ Mojmírova 13 673 0 13 674 13 674 99,99%

11T2 
10 10 

37  Projekt ZŠ Mojmírova 1 609 0 1 609 1 609 100,00%

  10 19 Dotácia ZOS 118 972 118 972 118 972 118 972 100,00%

  10 20 Dotácia SOcÚ 40 041 36 206 36 206 40 041 100,00%
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  10 21 Dotácia MŠ Žit.n. 15 000 0 0 15 000 100,00%

  10 28 Dotácia MŠ Kalinčiakova 15 000 0 0 15 000 100,00%

  10 30 Dotácia ŠFRB 9 133 8 840 8 840 9 133 100,00%

  10 31 1 Dotácia CVČ súťaže 2 850 0 2 128 2 850 100,00%

  10 35 Školský úrad 12 546 12 124 12 124 12 546 100,00%

  50 1 Dotácia na stravu pre dieťa 24 823 0 7 407 24 823 100,00%

  50 2 Dotácia na školské potreby detí 4 914 0 1 378 4 914 100,00%

  10 60 Dotácia na rodinné prídavky 7 330 0 0 7 330 100,00%

  10 90 Prenesené kompetencie - školstvo 1 249 387 1 202 858 1 202 858 1 249 387 100,00%

  10 90 2 Dotácia školstvo - doprava 11 554 0 6 468 11 554 100,00%

  10 90 3 Dotácia vzdelávacie poukazy 23 952 0 14 146 23 952 100,00%

  10 90 4 Dotácia asistent učiteľa 19 440 0 9 720 19 440 100,00%

  
10  90  
5 Dotácia školstvo odchodné 4 396 0 0 4 396 100,00%

  10 90 9 Dotácia školstvo PKVZ 7 890 0 4 230 7 890 100,00%

  20 90 Dotácia na Materské školy 17 705 0 0 17 705 100,00%

46 312 008 VÚC - jarmok 150 200 200 200 75,00%

    VĆ - najlepší žiaci 200 200 200 200 100,00%

    VÚC na kultúru 0 200 200 200 0,00%

    VÚC - najlepší športovci 150 200 200 200 75,00%

S p o l u :  6 290 092 6 093 572 6 210 394 6 533 755 96,27%

 
Kapitálové príjmy 
 
Rozbor plnenia kapitálových príjmov 
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenie 

789 707 293 572 37,17% 
 
230 – Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v celkovej sume 293 572 €, plnenie na 37,17 %. Zo ŠR na 
dokončenie projektu ZŠ Pribinova Mesto prijalo sumu 83 089 €. Na podporu DOS na nákup osobného 
automobilu sa prijala zo ŠR suma 9 000 €. Z odpredaja 27 pozemkov pod garážami sa prijala sumu 7 177 € 
na základe  Uznesení  č. 55, 104, 155/2011. Predajom 4 bytov ich majiteľom na Ul. Tekovská sa prijala 
suma 85 328 € na základe Uznesenia č. 111/2011. Verejnou súťažou sa uskutočnil odpredaj pozemku, 
ktorý získala firma Autoškola Paluška v sume 89 978 € podľa Uznesenia č. 116/2011. Priamym predajom 
sa odpredal pozemok pre firmu Waste Recycling v sume 9 000 € podľa Uznesenia č. 102/2011. Ďalej bol 
realizovaný odpredaj pozemkov pod bytmi ich majiteľom v sume 3 200 € podľa Uznesenia č. 68 a 148/2011  
a odpredaj pozemku pre ZSE Distribúcia Bratislava v sume  6 800 € podľa Uznesenia č. 72/2011.           
 
Tabuľka č. 2 – Kapitálové príjmy 

            2011 2011 2011 2011 2011 

    v € v € v € v € v % 

Ekonomická Príjmy kapitálového rozpočtu PLNENIE Rozpočet 
po 1. a 2. 

úprave po 3. úprave PLNENIE 
klasifikácia v celých  €  31.12.2011 24.03.2011 22.9.2011  31.12.2011 31.12.2011

KZ 230 
Príjem z predaja kapitálových 

aktív 201 483 697 618 697 618 697 618 28,88%

43 231 príjem z predaja bytov 213 197 618 197 618 197 618 0,11%

  231 príjem z predaja budov 56 896 300 000 300 000 300 000 18,97%

  
233 
001 

príjem z predaja pozemkov 
(pôda garážami, ostatné) 144 374 200 000 200 000 200 000 72,19%

KZ 320 Kapitálové granty a transfery 92 089 0 0 92 089 100,00%

 1152 
322 
001 10 10 37 ZŠ Pribinova 83 089 0 0 83 089 100,00%

 111 
322 
001 10 5 DOS KT 9 000 0 0 9 000 100,00%

S p o l u : 293 572 697 618 697 618 789 707 37,17%
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Príjmové finančné operácie 
 
Finančné operácie príjmové  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenie 
491 639 131 274 26,70% 

  
400 - V roku 2011 sa uskutočnil predaj  20 akcií Dexia Banka Slovensko  a.s. v nominálnej hodnote 7 980 € 
za sumu 12 432 €. Predaj bol schválený MsZ dňa 23.6.2011 Uznesením č. 86/2011. V sume  107 792,67 € 
bola  zúčtovaná 10 % tvorba rezervného fondu z rokov 2007, 2008, 2009 podľa Uznesenia č. 85/2011, 
z ktorých boli uhradené splátky istín z úverov pri nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte 
v sume 30 894 €, celková suma  presunutá do RF bola v sume  76 899 €, v sume 31 075 € boli finančné 
prostriedky presunuté z FRB  Uznesením č. 137 a 138/2011 na zvýšené čerpanie výdavkov na opravu   
a údržbu majetku vo vlastníctve Mesta. V sume 10 868 € boli prostriedky pre ZŠ, ZOS a DOS účtované 
z predchádzajúcich rokov. 
500 -  V roku 2011 nebol prijatý žiaden úver,  pretože sme nepotrebovali úverom kryť kapitálový rozpočet, 
z dôvodu neuskutočnenia všetkých kapitálových výdavkov naplánovaných na rok 2011. 
 
Tabuľka č. 3 -  Príjmové finančné operácie                                           

            2011 2011 2011 2011 2011 

    v € v € v € v € v % 

Ekonomická  Príjmové finančné operácie PLNENIE Rozpočet 
po 1. a 2. 

úprave 
po 3. 

úprave PLNENIE 

klasifikácia v celých  € 
 
31.12.2011 24.03.2011 22.9.2011 

 
31.12.2011 31.12.2011

Zo splácania úverov a pôžičiek     

KZ 400 a z predaja majetkových účastí 131 274 450 583 450 583 463 015 28,35%

  450 Ostatné operácie 131 274 450 583 450 583 463 015 28,35%

46 451 Príjem z realizácie fin. operácií 12 432 0 0 12 432 2,69%

131A 453 Zostatok KT ZOS 1 498 1 498 1 498 1 498 12,05%

131A 453 Zostatok BV doprava 468 468 468 468 31,24%

  453 Zostatok pre DOS 8 902 8 902 8 902 8 902 1902,14%

  454 
Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov RF 76 899 391 456 391 456 391 456 863,84%

  454 
Zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov 31 075 48 259 48 259 48 259 7,94%

KZ 500 Prijaté úvery 0 28 624 28 624 28 624 0,00%

52 513 Ú V E R Y   na projekty 0 28 624 28 624 28 624 0,00%

            0,00%

S p o l  u : 131 274 479 207 479 207 491 639 26,70%
 
 
5.2 Prehľad čerpania výdavkov za rok 2011 
 
 

Rozbor čerpania výdavkov programového rozpočtu za rok 2011 v  € 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenie 

7 815 101 6 666 273 85,30% 
 
Vyhodnotenie rozpočtu v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zaradené do jednotlivých programov 
vyplývajú Mestu zo zákona. V programovom rozpočte sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj 
zámery, ciele programov a vyhodnocujú sa merateľné ukazovatele. 
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ČERPANIE Rozpočet  Rozpočet  PLNENIE 

v  € 
na rok  2011   

v  €  
po úprave      

v € v  % 

č. p.  Program  31.12.2011 24.3.2011 31.12.2011 31.12.2011 

VÝDAVKY CELKOM: 6 666 273 7 270 397 7 815 101 85,30%

Bežné výdavky 6 070 989 6 019 382 6 476 670 93,74%

Kapitálové výdavky 370 477 1 024 591 1 112 007 33,32%

Finančné operácie výdavkové 224 807 226 424 226 424 99,29%

         

Program 1  Plánovanie, manažment a kontrola  257 870 462 646 618 015 41,73%

  Bežné výdavky 170 029 152 930 220 927 76,96%

  Kapitálové výdavky 87 841 309 716 397 088 22,12%

Program 2 Propagácia a marketing 18 397 24 350 24 500 75,09%

  Bežné výdavky 18 397 24 350 24 500 75,09%

  Kapitálové výdavky 0 0 0 0,00%

Program 3 Interné služby 132 030 104 400 168 103 78,54%

  Bežné výdavky 132 030 104 400 168 103 78,54%

  Kapitálové výdavky 0 0 0 0,00%

Program 4 Služby občanom  348 373 347 373 353 875 98,45%

  Bežné výdavky 348 373 347 373 353 875 98,45%

  Kapitálové výdavky 0 0 0 0,00%

Program 5 Bezpečnosť 164 197 191 144 191 144 85,90%

  Bežné výdavky 148 019 173 321 173 321 85,40%

  Kapitálové výdavky 16 178 17 823 17 823 90,77%

Program 6 Odpadové hospodárstvo  520 260 654 000 651 660 79,84%

  Bežné výdavky 400 288 394 000 404 949 98,85%

  Kapitálové výdavky 119 972 260 000 246 711 48,63%

Program 7 Komunikácie  181 810 478 000 482 498 37,68%

  Bežné výdavky 82 786 93 000 97 498 84,91%

  Kapitálové výdavky 99 024 385 000 385 000 25,72%

Program 8 Doprava 29 450 28 878 29 450 100,00%

  Bežné výdavky 29 450 28 878 29 450 100,00%

  Kapitálové výdavky 0 0 0 0,00%

Program 9 Vzdelávanie  2 831 535 2 714 849 2 940 488 96,29%

41/111 Bežné výdavky spolu: 876 610 965 138 982 426 89,23%

111 BV v ZŠ 1 386 435 1 202 858 1 386 435 100,00%

41 OK BV 554 465 530 353 554 465 100,00%

  Kapitálové výdavky spolu: 6 535 9 000 9 672 67,57%

  KV v ZŠ 7 490 7 500 7 490 100,00%

Program 10 Šport 195 311 269 850 270 000 72,34%

  Bežné výdavky 195 311 268 500 268 650 72,70%

  Kapitálové výdavky 0 1 350 1 350 0,00%

Program 11 Kultúra 139 377 137 300 147 155 94,71%

  Bežné výdavky 139 377 137 300 147 155 94,71%

  Kapitálové výdavky 0 0 0 0,00%

Program 12 Prostredie pre život 362 000 364 000 364 000 99,45%

  Bežné výdavky 362 000 364 000 364 000 99,45%

  Kapitálové výdavky 0 0 0 0,00%

Program 13 Sociálne služby 346 952 346 510 395 657 87,69%

  Bežné výdavky 332 765 345 012 381 470 87,23%

  Kapitálové výdavky 14 187 1 498 14 187 100,00%

Program 14 Administratíva 1 138 711 1 147 097 1 178 556 96,62%

  Bežné výdavky 894 654 887 969 919 446 97,30%

  Kapitálové výdavky 19 250 32 704 32 686 58,89%

  Výdavkové finančné operácie  224 807 226 424 226 424 99,29%

Spolu 6 666 273 7 270 397 7 815 101 85,30%
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Podrobné plnenie tak finančných ako aj merateľných ukazovateľov je rozpísané v Hodnotiacej správe 
plnenia Programového rozpočtu za rok 2011. Čerpanie celkových výdavkov bolo v programoch 1 až 14 
v priemere plnené na 85,30 %. Čerpanie bežných výdavkov bolo plnené na 93,74%. Čerpanie  
kapitálových výdavkov bolo oproti rozpočtu plnené len na 33,32 % z dôvodu neuskutočnenie plánovaných 
projektov a tiež z dôvodu, že úhrada rekonštrukcie cesty na ul. Murgašova sa zúčtovala až v roku 2012. 
Čerpanie výdavkov vo finančných operáciách bolo plnené  na 99,29 %. 
 
6. Analýza významných položiek z účtovnej závierky 

 
6.1. Analýza za individuálnu účtovnú závierku obce 
 
 Bilancia aktív a pasív 

Údaje  o aktívach a pasívach 
v celých € 

Stav 
k 31.12.2011 

Stav 
k 31.12.2010 

AKTÍVA:   
Dlhodobo nehmotný majetok 9 501 4 370
Dlhodobo hmotný majetok 16 587 321 17 264 095
Dlhodobý finančný majetok 2 612 916 2 620 896
Zásoby 32 403 61 659
Zúčtovanie transferov verejnej správy 2 009 488 2 374 779
Pohľadávky 765 928 746 160
Finančný majetok 906 100 1 130 666
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov  budúcich období 13 194 2 011
Aktíva celkom: 22 936 401 

 
24 204 636

PASÍVA :  
Vlastné imanie 20 313 751 21 185 268
V tom:   oceňovacie rozdiely z precenenia majetku  0 -295
              nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 21 242 490 23 236 608
              výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -928 739 -2 051 045
Záväzky: 2 372 371 2 812 165
V tom:    ostatné krátkodobé rezervy 49 469 45 590
               zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 14 718 6 412
               dlhodobé záväzky 296 465 386 400
               krátkodobé záväzky 309 585 448 784
               bankové úvery a  výpomoci 1 702 134 1 924 979
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období 250 279 207 203
Pasíva celkom: 22 936 401 

 
24 204 636

 
Komentár k bilancii aktív a pasív 

 
Vyhodnotenie stavu aktív a pasív vychádza z údajov účtovných závierok zostavených k 31.12.2011 
v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a finančného výkazu o vybraných 
údajov aktív a pasív v zmysle opatrenia MF k finančnému výkazníctvu verejnej správy. Účtovné výkazy 
tvoria súčasť účtovnej závierky  a sú  usporiadané  tak, aby  sa  už  na  základe  ich  formálnej   úpravy  dali 
použiť ako zdroj informácií pre finančné analýzy organizácie. Súvaha zobrazuje stav majetku a zdroj jeho 
financovania ku dňu zostavenia účtovnej závierky t. j. k 31.12.2011. 
 
Celkový majetok mesta za rok 2011 je 22 936 401 €. 
 
Dlhodobý nehmotný majetok – V roku 2011 sme obstarali DNM nákupom softvéru v hodnote 6 720 €, 
k zníženiu hodnoty NM došlo uskutočnením oprávok k účtom: 013 a  018 a k 041 v sume 979 €. Celková 
účtovná zostatková hodnota nehmotného majetku k 31.12.2011 je 9 501 €. 
Dlhodobý hmotný majetok – Celková hodnota  hmotného majetku k 31.12.2011 je 16 587 321 €. V roku 
2011 sme účtovali o prírastkoch hmotného majetku na účte 031 – pozemky v sume 107 242 €, jedná sa 
o pozemky na základe kúpnej zmluvy, zavkladované zápisom v katastre nehnuteľností  a  následne ich 
zaradenie do majetku mesta, o úbytkoch sme účtovali na základe zmlúv o odpredaji pozemkov v hodnote 
18 191 €. Celková účtovná hodnota pozemkov 2 360 334 €.  
Zostatková nemeniaca sa hodnota  umeleckých diel je na účte 032 v hodnote 3 197 €. 
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Na účet 021 – stavby sme účtovali o prírastkoch v sume 705 291 € zaradením nedokončených stavieb do 
majetku, vybudovaním verejného vodovodu, rekonštrukciou MŠ a o úbytkoch v sume 82 199 € sme účtovali 
na základe  odstránenia stavby a  zverením stavby do správy RO. 
Celková zostatková hodnota na účte 021 – stavby je  11 955 687 €. 
Na účet 022 – Samostatné hnuteľné veci  sme v prírastkoch účtovali v sume 15 280 €, je to nákup 
kombinovaného sporáka pre MŠ Štúrova a stropné zdvižné zariadenie pre ZOS. Úbytky sme účtovali na 
základe protokolu o vyradení poškodeného a opotrebovaného majetku z používania v sume 2 256 €. 
Zostatková hodnota samostatných hnuteľných vecí je  126 943 €. 
Na účte 023 je účtovaný prírastok osobného automobilu pre MsP v hodnote  16 178 € , úbytok tvoria 
oprávky na tomto účte v sume 4 569 € celková zostatková hodnota dopravných prostriedkov 15 502 €. 
Na účte 042 – obstaranie DHM, sme účtovali prírastky v sume 325 097 € je hodnota neukončených 
investícií a úbytky v sume 687 366 € na ukončené investície a ich následné zaradenie do DHM. Celková 
hodnota obstarania DHM je 2 125 658 €.  
Dlhodobý finančný majetok – predstavuje 78.726 akcií v menovitej hodnote 33,19 € (1.000,- SK/akcia) 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, prírastky neboli a úbytok vznikol predajom 20 akcií 
v menovitej hodnote  399 € (12.000,- Sk/akcia)  Dexia Banky Slovensko a.s.          
Celková hodnota finančného majetku k 31.12.2011 je 2 612 916 €. 
Zásoby -  zahŕňajú  nespotrebovaný všeobecný a iný materiál na sklade podľa inventúry  k 31.12.2011 
v celkovej sume 32 403 €. 
Pohľadávky -  predstavujú príjmy za nedaňové pohľadávky vo výške 423 111 €, daňové pohľadávky vo 
výške   324 158 € a  ostatné pohľadávky vo výške 1 927 €.    
Celková hodnota pohľadávok k 31.12.2011  je 749 196 € 
 z toho:  
a)nedaňové pohľadávky  v celkovej sume 423 111 € z toho: 
- príjmy z budov, priestorov a objektov 67 271 € 
- príjmy z pozemkov 46 057  
- príjmy za odpad – FO 182 357 € 
- príjmy za odpad PO 22 171 €  
- príjmy za odoslané faktúry  53 175 €  
- príjmy za byty Tekovská – Službyt  46 825 €    
- iné pohľadávky z nedaňových príjmov  5 255  € 

 

Prehľad nedaňových pohľadávok 

Nedoplatok Uhradené Nedoplatok Predpis Uhradené Nedoplatok Nedoplatok  

            celkom 

NEDAŇOVÉ NEDOPLATKY 
k 

31.12.2010 31.12.2011 
k 

31.12.2011 2011 
k 

31.12..2011 
k 

31.12.2011 k 31.12.2011 

23. 
Nájomné z nebytových 
priestorov 59 891,24 21 026,00 38 865,24 93 282,94 64 876,77 28 406,17 67 271,41

24. Nájomné za pozemky 36 150,99 1 001,55 35 149,44 32 957,60 22 050,18 10 907,42 46 056,86

39. 
Poplatok odvoz odpadu 
FO 179 968,53 24 438,50 155 530,03 152 009,84 125 182,59 26 827,25 182 357,28

40. 
Poplatok za odvoz 
odpadu PO 29 357,80 21 243,71 8 114,12 81 858,00 67 800,86 14 057,14 22 171,26

  Odoslané faktúry 60 530,04 26 774,86 33 755,18 312 936,65 293 517,23 19 419,42 53 174,60

0. 
Príjmy za byty Tekovská 
Službyt 46 825,04 0,00 46 825,04 0,00 0,00 0,00 46 825,04

55. Príjmy za ostatné 2 718,88     2 535,56     5 254,44
Spolu nedaňové pohľadávky  423 110,89

 
b)daňové pohľadávky v celkovej sume 324 158 € z toho: 
- daň z nehnuteľností   227 231 € 
- daň za psa vo výške  4 133 € 
- poplatok za alkohol a tabakové výrobky vo výške  16 953 € 
- poplatok z reklamy  2 € 
- daň za predajné automaty 0 € 
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 17 995 € 
- daň za umiestnenia stánku  57 656 € 
- daň za nevýherné hracie prístroje  vo výške  0 € 
- daň za umiestnenia zariadenia reklama 188 € 
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Prehľad  daňových  pohľadávok 

Nedoplatok Uhradené Nedoplatok Predpis Uhradené Nedoplatok Nedoplatok 

            celkom 

DAŇOVÉ NEDOPLATKY 
k 

31.12.2010 31.12.2011
k 

31.12.2011 2011 
k 

31.12..2011 
k 

31.12.2011 k 31.12.2011

0.   Daň z nehnuteľností 197 296,77 46 472,98 150 822,79
556 

661,23 480 253,58 76 407,65 227 230,44

1.   Daň za psa 3 992,44 793,58 3 198,86 7 636,40 6 702,80 933,60 4 132,46

4.   Daň za ubytovanie 1 343,43 1 343,43 0,00 3 889,38 3 889,06 0,32 0,32

6.   Poplatok z predaja alkoholu               

    a tabak. výrobkov 16 952,51     0,00     16 952,51

7.   Poplatok z reklamy 2,49     0,00     2,49

9.    Daň za predajné automaty 398,32 0,00 398,32 398,32 398,32 0,00 0,00

11.   Daň za užívanie               

     verejného priestranstva 20 681,76 5 022,19 15 659,57 14 317,76 11 981,91 2 335,85 17 995,42

  
  Daň za umiestnenie zar. - 
stánku 87 564,68 42 418,42 45 146,26 72 749,71 60 239,71 12 510,00 57 656,26

48. 
  Daň za nevýherné hracie 
prístroje 369,94 369,94 0,00 1 095,38 1 095,38 0,00 0,00

57. 
  Daň za umiestnenie zar. - 
reklama 188,23 0,00 188,23 67,76 67,76 0,00 188,23

Spolu daňové pohľadávky  324 158,13

 
c)ostané pohľadávky v celkovej sume 1927 €   z toho: 
- 1 280 €  záloha -  poštový preddavok  v Slovenskej pošte a.s. 
- 647 € zábezpeka za palivové karty  v Slovnafte  a.s. 
Nedaňové i  daňové pohľadávky vzniknuté z  nedoplatkov sú postupne vymáhané a  zabezpečované 
exekučným konaním. 

 
Zúčtovanie transferov verejnej správy – Jedným z nových princípov účtovania od roku 2008 je aj 
účtovanie transferov. Sú to vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami rozpočtového, 
mimorozpočtového, peňažného i nepeňažného charakteru. Medzi takéto transfery patria najmä dotácie zo 
štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie zo ŠR, účelové 
dotácie v VÚC, alebo inej obce, prostriedky z EU, granty a dary.   
Na účte 355 účtujeme o odpisoch zvereného majetku do správy  rozpočtových a príspevkových organizácií 
v celkovej sume 2 009 488  € : 

                                                         
Č. riadku  Názov Odpisy zvereného majetku: 

1. ZŠ Mojmírova 294 845,79 
2. ZŠ Pribinova 144 362,99 
3. ZŠ Robotnícka 492 037,79 
4.  Službyt m. p. 947 938,33 
5. Základná umelecká škola 40 920,89 
6. Správa športových zariadení 54 895,44 
7. MsN Prof. MUDr. R. Korca 1 340,83 
8. Záhradnícke služby mesta 33 146,19 

Spolu 2 009 488,25 
                               

 
Finančný majetok – tvoria ceniny v sume 244 €, v sume 905 856 € je základný bežný účet a ostatné 
bežné účty (vrátane peňažných a finančných fondov ), v celkovej sume 906 100 €. 
Časové rozlíšenie nákladov budúcich období – v sume 13 194 € predstavuje predplatné na noviny, 
časopisy, odborné príručky, aktualizácie daňových a právnych predpisov a úrokov z účtov na rok 2012. 
Vlastné imanie -  zahŕňa zdroje krytia fondu dlhodobého majetku v celkovej hodnote  20 313 751  €. 
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Záväzky:   
- ostatné krátkodobé rezervy 
v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody  a na audit v celkovej sume 49 469 € 
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v sume  14 718 - záväzok z transferu od obcí pre SOcÚ                              
- dlhodobé záväzky v celkovej sume 296 465 €. 287 252 €   je záväzok voči nájomníkom vo výške finančnej 
zábezpeky na bytovku  Tekovská, 3 502 €   tvoria záväzky zo sociálneho fondu a 711 €   sú zrážky zo 
miezd za 12/2011   
- krátkodobé záväzky v sume  309 585 €. 149 392 € tvoria záväzky dodávateľom za neuhradené faktúry. 
Najväčší nevysporiadaný záväzok máme voči m. p. Službyt  v sume 82 206 €, ostatné záväzky sú došlé 
faktúry za energie, služby a ostatné,  ktoré boli splatné až v roku 2012. Ostatné  94 752 € sú záväzky na 
mzdy za 12/2011, 54 928 €  odvody zo miezd za 12/2011 a 10 513 €  odvod dane zo mzdy 12/2011. 

 
Bankové úvery a výpomoci – v sume 1 702 134 € 
 
Dlhodobé bankové úvery (v EUR)   
Druh 
bankového 
úveru  

Úroková 
sadzba 

v % 

Doba 
splatnosti 

Mesačná 
splátka 
podľa 
zmluvy 

Zostatok 
úveru 

k 31.12.2011 

Popis  zabezpečenia 
úveru 

Úver č. 
12/041/04   

3MB+1,3% 11.11.201
4 

2.884,55 99 541,59 majetkom (LV 3453, 
parc. 2846/67) 

Úver č. 
12/020/06   

3MB+0,5% 25.06.201
4 

6.864,50 205 941,80 blankozmenka 

Úver č. 
12/010/06  

3MB+0,5% 26.03.201
8 

4.972,45 113 394,99 blankozmenka 

Úver č. 
12/016/10  

1MB+1,2% 20.4.2030 5.843,00 1 283 256,00 blankozmenka 

Spolu    1 702 134,38  
 
Úver č. 12/041/04  - reštrukturalizácia úverov č. 12/002/01 a 12/004/02 (investičné akcie) 
Úver č. 12/020/06  - refundácia splátky istiny pre Správu finančnej kontroly Bratislava 
Úver č. 12/010/06 - splatenie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania 
Úver č. 12/016/10 - reštrukturalizácia majetku mesta (úhrada zmluvných záväzkov alebo faktúr Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Korca) 
 
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období: 
Výdavky budúcich období – v sume 4 792 €, v tom je doúčtovanie úrokov za  splácanie úrokov z istiny  
podľa  jednotlivých úverov 
Výnosy budúcich období – v sume 245 487 € je zostatková cena majetku nadobudnutá z dotácií a darov 
 
Prehľad o stave a pohybe majetku za rok 2011 
 

Účet Stav k 1. 1. 2011 Prírastky Úbytky Stav k 31. 12. 2011 

013 16 919,63 3 360,00 - 20 279,63 

018 9 120,34 - - 9 120,34 

041 3 186,62 5 660,00 3 360,00 5 486,62 

DNM 29 226,59 9 020,00 3 360,00 34 886,59 

031 2 271 282,65 107 242,46 18 191,35 2 360 333,76 

032 3 196,56 - - 3 196,56 

021 20 313 945,62 705 291,39 82 199,09 20 937 037,92 

022 2 251 044,48 15 280,28 2 032,96 2 264 291,80 

023 60 142,68 16 178,00 - 76 320,68 

028 76 700,24 - 1 194,64 75 505,60 

042 2 487 927,15 325 097,47 687 366,34 2 125 658,28 

DHM 27 464 239,38 1 169 089,60 790 984,38 27 842 344,60 

063 2 620 895,94  7 980,00 2 612 915,94 

DFM 2 620 895,94 - 7 980,00 2 612 915,94 

Spolu 30 114 361,91 1 178 109,60 802 324,38 30 490 147,13 
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Účet 013 – Softvér : zaradenie hlavnej licencie Korwin 
 
Účet 041 – obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 
prírastky: licencia na inf. systém Korwin, Licencia na PD - Zber KO Tribečsko 
úbytky: zaradenie hlavnej licencie Korwin 
 
Účet 031 – Pozemky 
prírastky:  
Pozemky v k. ú. Prílepy a Hoňovce, zapísané do LV mesta – ROEP 
Pozemky v k. ú. Zlaté Moravce zapísané do LV mesta za základe delimitačného protokolu 
úbytky: predaj pozemkov a rozhodnutie správy katastra o oprave chyby v katastrálnom operáte 
 
Účet 021 - Budovy a stavby 
prírastky: 
Rekonštrukcia MK Dlhá ulica Zlaté Moravce - nová investícia 
Ihrisko s multif. využitím a bezbariérovým prístupom - nová investícia 
Rozšírenie verejného vodovodu - Remanancie - nová investícia 
Materská škola Kalinčiakova - rekonštrukcia MŠ 
Klub dôchodcov - zapísané do LV a zaradené na základe znaleckého posudku 
úbytky: 
Viacúčelové ihrisko Zlaté Moravce - zverenie do správy ZŠ Robotnícka 
Výrobné haly (býv. Kovoplast) - odstránenie stavby 
 
Účet 022 – Stroje, prístroje a zariadenia 
prírastky: 
Nákup strojov a zariadení (plynové kotle - 2 ks, PCK komplet, el. pec, robot, multif. zariadenie) 
Dar PC pre matriku 
úbytky - vyradenie PC v dôsledku opotrebenia 
 
Účet 023 – Dopravné prostriedky 
prírastky: nákup osobného automobilu pre MsP 
 
Účet 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok 
úbytky: vyradenie drobného dlhodobého majetku v dôsledku opotrebenia 
 
Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
prírastky: 
Obstaranie projektových dokumentácií na stavby (Bytový dom Štvorlístok, Reg. Zberný dvor Tríbečsko) 
Obstaranie pozemku, strojov a zariadení a osobného automobilu 
úbytky:  
Zaradenie strojov a zariadení, osobného automobilu, pozemku a stavieb do používania 
Vyradené PD z dôvodu nerealizovaných stavieb 
 
Účet 063 – Cenné papiera a vklady 
úbytok: predaj CP Dexia banka Slovensko a. s. 
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Hospodárenie mesta za rok 2011 
 

Účtovná trieda 5 Účtovná trieda 6 

Účtovná Účtovná

skupina Hlavná činnosť skupina Hlavná činnosť 

  Náklady 2011 2010   Výnosy 2011 2010 

50 
Spotrebované 
nákupy 

340 
394 

277 
867 60 

Tržby za vlastné 
výkony 83 408 13 127

51 Služby, opravy 
283 
184 

528 
970 63 

Daňové výnosy z 
poplatkov 

4 076 
522 

4 063 
608

52 Osobné náklady 
1 931 

270 
1 857 

951 64 
Ostatné výnosy z 
prevádzkovej činnosti 

648 
786 333 803

53 Dane a poplatky 1 771 0 65 
Zúčtovanie rezerv a 
opravných položiek 45 590 12 146

54 

Ostatné náklady 
 na prevádzkovú 
činnosť 

285 
994 32 477 66 Finančné výnosy 12 563 3 190

55 Odpisy 
1 123 

778 
1 088 

170 67 Mimoriadne výnosy 0 0

56 Finančné náklady 57 556 28 401 69 
Výnosy z transferov v 
obciach 

514 
080 996 083

58 Náklady na transfery 
2 286 

614 
3 659 

061 Výnosy 
5 381 

942 
 5 422 

227

Náklady celkom: 
6 310 

561 
7 472 

897 591           Splatná daň z príjmov 120 
 

Účtovný výsledok mesta za rok 2011 je strata – 928 739 € 
 
Celkové náklady 
v roku 2011 oproti roku 2010 sa niektoré  náklady zvýšili, niektoré zostali na tej istej úrovni, alebo boli 
znížené. Každoročne sa na zvýšení nákladov podieľajú vyššie ceny za energie. 
Celkové výnosy za rok 2011 ovplyvnili vyššie daňové výnosy z podielových daní a z prevádzkovej 
činnosti. 
 
Rozpočtové usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta 
  
 Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia 
v účtovníctve nevykazuje. Prebytok a schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne 
realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie. 
Do plnenia rozpočtu obce sa zahrnú len tie rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky a finančné operácie, 
ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia ( plnenie rozpočtu podľa § 10 ods. 3, písm. a, b, c ) 

Text Bežný rozpočet 
Kapitálový 
rozpočet  

Finančné 
operácie Rozpočet spolu 

Príjem / PFO mesto:  6 290 092 293 572 131 273 6 714 937
          
Spolu príjmy 6 290 092 293 572 131 273 6 714 937

  
Výdaj / VFO mesto 4 130 088 362 987 224 807 4 717 882
Výdaj školstvo 1 940 900 7 490 0 1 948 390
          
spolu výdavky 6 070 988 370 477 224 807 6 666 272
rozdiel 219 104 -76 905 -93 534 48 665

  prebytok schodok  
celkový 
prebytok 
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Reálny tok peňažných prostriedkov v roku 2011 bol takýto: 
                                                     Bežné               Kapitálové          Finančné operácie             Spolu 
Príjmy:     6 290 092  +            293 572  +                     131 273     =          6 714 937 
Výdavky:                               6 070 988  +            370 477  +                     224 807     =          6 666 272 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Celkový prebytok za rok 2011:                                                                                                + 48 665 
 
 
Výsledok hospodárenia vyčíslený podľa § 10 ods. 3, písmena a, b a podľa § 16 ods. 6, keď finančné 
operácie nie sú súčasťou  prebytku rozpočtu. 
Text Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet  Rozpočet spolu 

Príjem 6 290 092 293 572 6 583 664

Výdaj 6 070 988 370 477 6 441 465

Rozdiel príjmov a výdavkov: 142 199 
 
Po zúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2011 vychádza rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami kladné číslo t. j. prebytok  rozpočtu  + 142 199 €. V zmysle ustanovenia § 16 
ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  sa  na účely tvorby peňažných fondov pri  usporiadaní  
prebytku/schodku  rozpočtu  Mesta  z tohto prebytku  + 142 199  €vylučujú: 
1.  Nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky poskytnuté na: 
 - bežné výdavky pre Materské školy 30 000 € 
 - zostatok z roku 2011 na Komunitnú prácu z ESF 2 000 € 
 - Grant na DOS 6 433 €, 
to je spolu 38 433 € 
2.  Prenesené kompetencie  pre ZŠ na dopravné  žiakov 636 €     
S p o l u  ( 1 a 2 ): za rok 2011 je vo výške    103 130 € 

podľa § 10 ods. 3, písm. a, b 
 
 

Prebytok  rozpočtu Mesta bol vysporiadaný nasledovne : 
30 % previesť do Rezervného fondu mesta  30.939,00 € 
Prídel do Fondu rozvoja bývania 72.191,00 €   
                                                                                     103.130,00 € 
Rozdelenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 28.06.2012, uznesením č. 327/2012. 
 
6.2. Analýza za konsolidovanú účtovnú závierku obce 

 
V roku 2011 celkový konsolidovaný majetok mesta Zlaté Moravce predstavuje čiastku 26 521 160 € 
Konsolidovaná účtovná závierka sa skladá z nasledujúcich výkazov: 
- konsolidovaná súvaha 
- konsolidovaný výkaz ziskov a strát 
- poznámky 
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Nasledujúca tab. zobrazuje výsledok hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Zlaté 
Moravce: 
 

Výledok hospodárenia v € 

Rozpočtové  organizácie a 
Príspevkové organizácie 

Celková 
hodnota 
majetku k 
31.12.2011 

Vlastné imanie k 
31.12.2011 

Hlavná 
činnosť 

Podnika-
teľská 
činnosť 

Celkom rok 
2011 

ZŠ Mojmírova r.o. 342 303 342 303 0 0 0

ZŠ Pribinova r. o. 181 759 181 759 0 0 0

ZŠ Robotnícka r. o. 527 691 527 691 0 0 0

ZUŠ Janka Kráľa r. o. 73 816 73816 0 0 0

MsP prof. MUDr.Rudolfa Korca 919 976 919 976 -71 160 559 -70 601

Mestské kultúrne stredisko, m.p. 21 637 21 637 1 143 0 1 143

Správa športových zariadení, m.p. 96 603 96 603 144 0 144

Službyt Zlaté Moravce, m.p. 2 049 436 2 049 436 -12 167 13 845 1 678

Technické služby mesta, m.p. 1 078 798         1 078 798 -245 773 -51 056 -296 829

Záhradnícke služby mesta, m.p. 354 178 354 178 66 1 734 1 800

Spolu 
 
5 646 197         5 646 197 

  
    -327 747 

  
      -34 918 

  
     -362 665 

 

 

Konsolidované aktíva Mesta Zlaté Moravce  v EUR

AKTÍVA  
Názov k 31.12.2011 k 31.12.2010 
Neobežný majetok spolu 21 678 258 22 742 711
Dlhodobý hmotný majetok, z toho: 19 043 939 20 117 445
   pozemky 2 586 197 2 497 146
   umelecké diela a zbierky 13 681 13 681
   stavby 13 923 705 14 618 766
   samostatné hnuteľné veci 252 088 379 944
   dopravné prostriedky 46 809 52 240
   obstaranie DHM 2 180 343 2 532 865
Dlhodobý nehmotný majetok, z toho: 21 403 4 370
   softvér 19 276 1 183
   obstaranie DNM 2 127 3 187
Dlhodobý finančný majetok, z toho: 2 612 916 2 620 896
   realizované cenné papiere 2 612 916 2 620 896

Obežný majetok spolu 4 812 710 5 356 608
Zásoby 340 926 384 566
Dlhodobé pohľadávky 647 676 927
Krátkodobé pohľadávky, z toho: 1 915 306 1 301 346
   odberatelia 277 903 48 730
   pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 423 111 411 941
   pohľadávky z daňových príjmov obcí 324 158 328 790
   pohľadávky voči zamestnancom 6 724 571
   daň z príjmov 1 432 6 457
Finančný majetok, z toho: 2 555 831 2 993 769
   pokladnica 4 476 6 300
   ceniny 408 11 376
   bankové účty 2 550 947 2 976 093
Časové rozlíšenie, z toho: 30 192 27 128
   náklady budúcich období 14 997 15 273
   príjmy budúcich období 15 195 11 855
SPOLU 26 521 160 28 126 447
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Hodnota majetku mesta klesla o 1 605 287 € v roku 2011 oproti roku 2010, čo je pokles o 5,7%. Najväčší 
podiel na majetku mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý prestavuje až 71,8 % z celkového 
konsolidovaného celku. 

 

Konsolidované pasíva Mesta Zlaté Moravce  v EUR

PASÍVA 
Názov k 31.12.2011 k 31.12.2010 
Vlastné imanie 21 698 413 23 040 527
Oceňovacie rozdiely 0 -295
Fondy účtovnej jednotky, z toho: 220 056 212 366
      zákonný rezervný fond 220 056 212 366
Výsledok hospodárenia, z toho: 21 478 357 22 828 456
   nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov 22 769 761 23 389 969
   výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 291 404 -561 513
Záväzky 4 570 158 4 865 239
Rezervy 913 018 844 765
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 14 877 6 412
Dlhodobé záväzky 318 756 414 764
Krátkodobé záväzky, z toho: 1 621 373 1 674 319
   dodávatelia 543 723 593 764
   zamestnanci 287 893 260 513
   zúčtovanie s orgánmi sociáln. a zdravot. poistenia 231 449 214 171
   daň z príjmov 1 171 978
   ostatné priame dane 41 323 28 611
   daň z pridanej hodnoty 38 095 31 057
Bankové úvery a výpomoci 1 702 134 1 924 979
Časové rozlíšenie 252 589 220 681

   výdavky budúcich období 9 501 8 889
   výnosy budúcich období 243 088 211 792
SPOLU 26 521 160 28 126 447

 
Za rok 2011 vykazuje mesto Zlaté Moravce ako konsolidovaný celok stratu vo výške 1 291 404 €. V roku 
2010 konsolidovaný celok vykazoval stratu vo výške 729 891 €. Okrem konsolidácie majetku a záväzkov 
mesto v roku 2011 konsolidovalo tiež náklady a výnosy.  
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Členenie nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku 
 
Nasledovné tabuľky zobrazujú druhové členenie nákladov (tab. č.1) a výnosov (tab.č.2) za obdobie 
1.1.2011 až  31.12.2011 po eliminácií vzájomných nákladov a výnosov v rámci konsolidovaného celku. 
 
Tab. č.1 

Náklady za rok 2011 
Hlavná činnosť v 
EUR 

Podnikateľská 
činnosť v EUR Spolu v EUR Spolu v % 

Spotrebované nákupy 2 045 184 396 338 2 441 522 19,49

Služby 772 055 94 411 866 466 6,92

Osobné náklady 6 401 192 277 879 6 679 071 53,32

Dane a poplatky 6 883 16 572 23 455 0,19

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť, z toho: 591 703 4 365 596 068 4,76

   zostatková cena predaného DHM 
a DNM 500 291 0 500 291   

Odpisy, rezervy a opravné položky, z 
toho: 1 540 792 41 655 1 582 447 12,63

   odpisy dlhodobého majetku 1 358 631 14 413 1 373 044   

   tvorba zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 71 650 3 374 75 024   

   tvorba ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 71 867 0 71 867   

Finančné náklady, z toho: 83 037 4 285 87 322 0,70

   predané cenné papiere a podiely 7 980 0 7 980   

   úroky 46 966 0 46 966   

   ostatné finančné náklady 28 071 4 285 32 356   

Mimoriadne náklady, z toho: 33 924 29 698 63 622 0,51

   tvorba rezerv 33 924 29 698 63 622   

Náklady na transfery 185 638 0 185 638 1,48

Náklady spolu 11 660 408 865 203 12 525 611 100,00
 
                   Graf č.1 zobrazuje náklady konsolidovaného celku za rok 2011 
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Tab. č.2 

Výnosy za rok 2011 

Hlavná 
činnosť v 
EUR 

Podnikateľská 
činnosť v 
EUR 

Spolu v 
EUR Spolu v % 

Tržby za vlastné výkony a tovar 3 119 850 785 705 3 905 555 34,76

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 15 353 -132 15 221 0,14

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 823 0 48 823 0,43

Daňové výnosy a výnosy z poplatkov, z toho: 4 019 697 0 4 019 697 35,78

   daňové výnosy samosprávy 3 454 020 0 3 454 020   
   výnosy z poplatkov 565 677 0 565 677   

Finančné výnosy, z toho: 15 371 7 806 23 177 0,21
   tržby z predaja cenných papierov a podielov 12 563 0 12 563   
   úroky 1 420 7 806 9 226   

Ostatné prevádzkové výnosy 1 094 905 36 149 1 131 054 10,07

   tržby z predaja DHM a DNM 210 369 0 210 369   

   tržby z predaja materiálu 870 33 234 34 104   

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 129 242 1 498 130 740 1,16

Výnosy z transferov 1 961 236 0 1 961 236 17,46

Výnosy spolu 10 404 477 831 026 11 235 503 100,00

 
 

Graf č.2 zobrazuje výnosy konsolidovaného celku za rok 2011 
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Zúčtovanie rezerv a
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Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok v €    

  2011 2010

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 255 931 -34 177 -1 290 108   

Splatná daň z príjmov 555 741 1 296   

Výsledok hospodárenia po zdanení -1 256 486 -34 918 -1 291 404 -561 513
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7. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia  
 
1. Mesto Zlaté Moravce skončilo hospodárenie za rok 2011 v účtovnej strate vo výške 928.739,00 Eur 
Záporný výsledok hospodárenia vo výške -928.739,00 Eur bude zúčtovaný v súlade s postupmi účtovania 
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC  na ťarchu účtu             
428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
2. Mestská nemocnica s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca skončila hospodárenie za rok 2011 so 
záporným výsledkom hospodárenia v celkovej výške -70.601,21 Eur: 
- za hlavnú činnosť v strate vo výške 71.160,00 Eur a  
- za podnikateľskú činnosť v zisku po zdanení vo výške 558,79 Eur. 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia bolo schválené Uznesením č. 325/2012 na 16. Zasadnutí MsZ dňa 
28.06.2012 nasledovne: 
a) strata z hlavnej činnosti vo výške 71.160,00 Eur bude vysporiadaná: 
- zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 502,91 Eur 
-  nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 70.657,09 Eur 
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 558,79 Eur bude vysporiadaný: 
- 10% prideliť do rezervného fondu vo výške 55,88 Eur 
- 90% použiť na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 502,91 Eur 
 
3. Mestské kultúrne stredisko, m. p. - skončilo hospodárenie za rok 2011 s  kladným výsledkom 
hospodárenia za hlavnú činnosť vo výške 1.143,58 Eur. 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia bolo schválené Uznesením č. 322/2012 na 16. Zasadnutí MsZ dňa 
28.06.2012 nasledovne: 
a) 10% prídel do rezervného fondu vo výške 114,36 Eur 
b) 90% vo výške 1.029,22 Eur na údržbu priestorov MSKŠ, m.p. 
 
4. Správa športových zariadení, m.p. - skončila hospodárenie za rok 2011 s  kladným výsledkom 
hospodárenia za hlavnú činnosť vo výške 144 ,00 Eur. 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia bolo schválené Uznesením č. 322/2012 na 16. Zasadnutí MsZ dňa 
28.06.2012 nasledovne: 
a) 10% prídel do rezervného fondu vo výške 14,40 Eur 
b) 90% vo výške 129,60 Eur na údržbu priestorov MSKŠ, m.p. 
 
5. Službyt, m. p. - skončili hospodárenie za rok 2011 s kladným výsledkom hospodárenia v celkovej výške 
1.678,00 Eur: 
‐ za hlavnú činnosť v strate vo výške 12.167,00 Eur  
- podnikateľskú činnosť v zisku po zdanení vo výške 11.214,65 Eur. 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia bolo schválené Uznesením č. 326/2012 na 16. Zasadnutí MsZ dňa 
28.06.2012 nasledovne: 
a) strata z hlavnej činnosti vo výške 12.167,00 Eur bude vysporiadaná: 
- zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 10.093,19 Eur 
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 2.074,18 Eur 
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 11.214,65 Eur bude rozdelený nasledovne: 
- 10% zo zisku prideliť do zákonného rezervného fondu vo výške 1.121,46 Eur 
- 90% zo zisku na úhradu straty z hlavnej činnosti vo výške 10.093,19 Eur 
 
6. Technické služby mesta, m. p. - skončili hospodárenie za rok 2011 so záporným výsledkom 
hospodárenia v celkovej výške -296.829,00 Eur: 
- za hlavnú činnosť v strate vo výške 245.773 ,00 Eur a  
- za podnikateľskú činnosť v strate vo výške 51.056,00 Eur. 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia bolo schválené Uznesením č. 323/2012 na 16. Zasadnutí MsZ dňa 
28.06.2012 nasledovne: 
a) strata z hlavnej činnosti vo výške 245.773,00 Eur bude vysporiadaná: 
- z rezervného fondu vo výške 149.086 Eur 
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 96.687,00 Eur 
b) strata z podnikateľskej činnosti  vo výške 51.056,00 Eur bude vysporiadaná z rezervného fondu v plnej 
výške 51.056,00 Eur. 
 
7. Záhradnícke služby mesta, m. p.-  skončili hospodárenie za rok 2011 s kladným výsledkom 
hospodárenia po zdanení v celkovej výške 1.801,64 Eur: 
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- za hlavnú činnosť so ziskom vo výške 65 ,31 Eur a  
- za podnikateľskú činnosť so ziskom vo výške 1.736,33 Eur. 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia bolo schválené Uznesením č. 324/2012 na 16. Zasadnutí MsZ dňa 
28.06.2012 nasledovne: 
a) zisk z hlavnej činnosti vo výške 65,31 Eur  v plnej výške prideliť do rezervného fondu 
b) zisk z podnikateľskej činnosti  vo výške 1.736,33 Eur v plnej výške prideliť do rezervného fondu 
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Záver 
 

 Mesto Zlaté Moravce ako konsolidujúca účtovná jednotka (ďalej len ÚJ) a ním konsolidované ÚJ 
tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činností v rámci 
prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Pre sledovanie toku 
peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za mesto, jeho rozpočtové 
organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevková sa premieta cez rozpočet mesta svojim 
príspevkom. 
 Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania 
plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej 
ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku 
a záväzkov, nákladov a výnosov. Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou 
riadenia súčasnej situácie, ale aj perspektívy a plánovania súčastí mesta ako jedného celku. 


	Stredná odborná škola polytechnická
	 Pripravuje mladých odborníkov v oblasti opravárenstva poľnohospodárskych strojov a techniky, cestných motorových vozidiel, v elektronike strojov a zariadení, murárov, stolárov, inštalatérov a ďalších odborníkov, škola poskytuje aj niektoré významné služby pre širokú verejnosť. Prioritu majú služby, ktoré bezprostredne súvisia predovšetkým so zameraním učebných a študijných odborov ako napríklad: školenie vyhláška 718/2002 Z.z., zváračský kurz pre zváranie plameňom a oblúkom, kurzy pre obsluhu samohybných zberacích strojov (kombajny), stanica technickej kontroly, emisné kontroly, Autoškola. Je možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a ukončiť ho maturitnou skúškou pre všetky učebné odbory.
	Stredná odborná škola technická
	 Vznikla v roku 1950 ako Stredisko pracujúceho dorastu pri Továrni na chladničky. Škola má učebné odbory: 3 strojárske, 3 elektrotechnické, 1 ekonomický,  5 študijných odborov  a nadstavbové štúdium pre každý druh učebného odboru.

