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Uznesenie č. /2014  

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

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a Návrh na použitie účelového 
fondu mesta  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36.zasadnutí MZ konanom dňa 
14.08.2014  
p r e r o k o v a l o 
návrh na použitie účelového fondu mesta   
s c h v a ľ u j e   

a) použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta vo výške 60.000 € na 
kapitálové výdavky pre zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - Skládka 
odpadov II. etapa pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a pre 
vydanie stavebného povolenia  

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

 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2014 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
 
 

        Mgr. Roman Šíra 
        prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Predkladáme návrh na použitie finančných prostriedkov Účelového fondu mesta, ktoré 
v súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce ods. 4.6 bod 4.6.7   
sa tvoria z príjmov získaných do rozpočtu podľa zák. č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadu v uplynulom období a môžu sa použiť na financovanie investičných akcií, 
prípadne na účely odpadového hospodárstva po prerokovaní a schválení MsZ. 
 
 Prostriedky Účelového fondu mesta navrhujeme použiť z dôvodu potreby zhotovenia 
projektovej dokumentácie stavby pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a 
pre vydanie stavebného povolenia – Skládka odpadov II. etapa.  
  

Vypracovanie tejto dokumentácie je potrebné z dôvodu, že v zmysle vydaného 
Rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzkovateľa Technické 
služby mesta Zlaté Moravce č. 32-8123/2014/Med/370450104/Z4 zo dňa 13.3.2014 je 
prevádzkovateľ povinný predložiť „Úplnú žiadosť o zmenu integrovaného povolenia“, ktorej 
predmetom bude riešenie II. etapy budovania skládky odpadov v Zlatých Moravciach od 
31.12.2014.  
Nesplnenie uvedenej podmienky by s okamžitou platnosťou zastavilo prevádzku I. etapy 
skládky.  
 
 Podľa kategorizácie stavieb sú skládky nie nebezpečných odpadov zaradené do 
kategórie inžinierskych a vodohospodárskych stavieb, pásmo obťažnosti III. Cena prípravnej 
dokumentácie stavby podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností (UNIKA 2013) je pre územné konanie vo výške 11%, zabezpečenie 
územného konania vo výške 4%, za dokumentáciu pre stavebné povolenie vo výške 23%, 
zabezpečenie stavebného konania vo výške 7% z ceny projektu. 
Predpokladaná celková výška predstavuje sumu 60.000 Eur. 
 
 Skládka TKO Zlaté Moravce – I. etapa je v evidencii majetku mesta zaradená od 
01.07.2003 pod inventárnym číslom 2-814/0001. Prevádzkovateľom skládky TKO sú 
Technické služby mesta Zlaté Moravce a stavby skládky TKO majú v prenájme na základe 
nájomnej zmluvy. 
 
 
Stav Účelového fondu mesta k 1.1.2014:             0,00 € 
Prídel do fondu z výsledku hospodárenia:  106.099,04 € (Uznesenie 785/2014) 
Použitie fondu (spolufinancovanie UPN):             - 32.033,50 € (Uznesenie 790/2014) 
Návrh na použitie fondu:    - 60.000,00 € 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2014:    14.065,54 € 

 
 
 

Podľa § 14 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení  môže obec vykonať zmenu rozpočtu finančných operácií 
rozpočtovým opatrením len do 31.8. príslušného rozpočtového roka, kam patrí aj použitie 
peňažných fondov obce.  
 
 
 
 
 



Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme predmetné rozpočtové opatrenie: 
 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ods. 4.5 bod 4.5.7 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce  

p r e d k l a d á m    Mestskému  zastupiteľstvu 
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií ako aj 
povolené prekročenie a viazanie výdavkov v Programe: 
Program 6 Odpadové hospodárstvo 
Podprogram 6.1 Zber, odvoz a skládkovanie odpadu 

Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením 
položky 454 Prevod prostriedkov z ostatných fondov vo výške 60.000 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov zvýšením položky 716 Prípravná a projektová 
dokumentácia vo výške 60.000 € na vydanie ÚR a SP pre Skládka odpadov – II. etapa.  

 
 
 

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


