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Návrh 
 

na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 

 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia prerokovala dňa 2.6.2014 – odporučené  
MR - nerokovala 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
 

Uznesenie č. /2014  
z 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.06.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 35. zasadnutí MZ konaného dňa 
25.06.2014 
p r e r o k o v a l o 

a) návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 

b) návrh na použitie rezervného fondu mesta 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o plnení Uznesenia MsZ č. 756/2014 zo dňa 24.4.2014 
s ch v a ľ u j e 

a) financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu 

b) použitie Rezervného fondu mesta vo výške 100.000 eur na úhradu záväzkov po lehote 
splatnosti viac ako 60 dní pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce 

c) zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu 
 

V Zlatých Moravciach, dňa 25. 06. 2014 

 
 
 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
   primátor mesta 

 
 
 
 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová sprava 
 

 
Predkladáme návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti viac ako 60 dní 

príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce formou 
účelového transferu vo výške 100.000 eur z rezervného fondu mesta. 

Na mestské zastupiteľstvo je predkladaný Návrh záverečného účtu za rok 2013, v ktorom je 
o.i. navrhnuté vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 a na základe neho bude prídel do 
Rezervného fondu mesta vo výške 104.963,87 eur: 

 
Začiatočný stav rezervného fondu:       16.892,52 eur 
Tvorba RF z prebytku hospodátenia za rok 2013:   104.963,87 eur 
Použitie na transfer pre MsN:   - 100.000,00 eur 
Konečný zostatok:         21.856,39 eur 
 

Na 34. zasadnutie MsZ dňa 24.4.2014 bol predložený návrh na zvýšenie príspevku pre MsN 
z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie a potreby udržania splátkového kalendára so Sociálnou 
poisťovňou. Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce má v súčasnej dobe dlh 
na sociálnom poistení v sume 299.207,95 Eur (stav k 19.5.2014). Rozhodnutím SP Nitra číslo 
7609-2/2014-NR zo dňa 19.2.2014 bolo povolené splácanie dlhu v splátkach, a to za podmienky 
súčasného riadneho platenia bežných odvodov. Priemerné mesačné splátky podľa splátkového 
kalendára sú vo výške 21.000 eur. Pri súčasných príjmoch nemocnice a príspevku vo výške 
180.000 Eur nie je možné splátkový kalendár udržať, čím sa celý dlh stane splatným 
a vymáhateľným formou exekúcie. 

MsN ukončila hospodárenie za rok 2013 so stratou vo výške 545.519 eur, zároveň výška 
záväzkov prevýšila hodnotu majetku organizácie o 617.374 Eur a týmto sa dosiahla záporná 
hodnota základného imania. Organizácia k 31.12.2014 vytvárala rezervný fond vo výške 50,35 Eur 
a tým nemá ako uhradiť stratu z hospodárenia. 

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

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
použitie rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov na riešenie mimoriadnej okolnosti, 
ktorá nebola rozpočtovaná a nie je krytá príjmami bežného rozpočtu.  

 
Podľa novely zákona o RPÚS účinnej od 1.1.2014 môže obec prostriedky rezervného fondu 

na základe rozhodnutie mestského zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, 
ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a to maximálne v sume prebytku bežného 
rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. 

 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 24.4.2014 prijalo uznesenie č. 756/2014, 

ktorým uložilo riaditeľom mestských podnikov predložiť finančnej komisii návrh na zníženie 
príspevkov mestských podnikov z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014 v celkovej sume 150.000 Eur, 
ktoré sa použijú na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu mesta Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Korca, DrSc Zlaté Moravce. Do spracovania tohto návrhu neboli predložené zo strany 
mestských organizácií konkrétne návrhy, z tohto dôvodu boli štatutári podnikov vyzvaní zo strany 
primátora mesta formou Príkazného listu primátora č. 10/2014 zo dňa 28.5.2014 na splnenie úlohy 
a predloženie konkrétnych návrhov. 

 
Je však zrejmé, že zo strany podnikov nebude možné uvoľniť z ich rozpočtov sumu 

150.000Eur, preto Mesto hľadalo možnosti z vlastných príjmov a fondov. 
 



Zároveň by sme chceli upozorniť, že záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní negatívne 
ovplyvňujú celkovú zadlženosť mesta, čo je prezentované aj v audítorských správach za mestské 
podniky, ako aj za Mesto Zlaté Moravce. Zadlženosť mesta je predmetom vykazovania v účtovných 
závierkach mesta a predkladaná na MF SR cez daňový úrad. Podľa § 19 ods. 1 zákona o RPÚS: 
„Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti 
presiahne 15% skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak 
neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti“. 

 
 
 
 

 


