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Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 

 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Anna Hlavatá 
Funkcia: poverená vedením MSKaŠ 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Anna Hlavatá 
Funkcia: ekonóm 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
dňa 27.5.2013 –   odporučené 
Mestská rada: 11.06.2013 - odporučené  



Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 
b) vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Mestské 

stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce  
c) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Mestské 

stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce  
b e r i e    n a   v e d o m i e  
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e  
1. Hospodárenie príspevkovej organizácie  Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 

Moravce za rok 2012 bez výhrad/s výhradami 
2. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Mestské 

stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 nasledovne: 
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 7.203,44 € 
z rezervného fondu. 

3. Prideliť nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov vo výške 7.224,42 € do 
rezervného fondu. 

 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.6.2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
              primátor mesta 
 
 
 
 
                        Mgr. Roman Šíra 
                prednosta MsÚ 
 
 

   


