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                                                                                                                        Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
Odsúhlasila:         

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
 
Spracovala: 

Helena Návarková 
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Prerokované vo Finančnej komisii dňa 28.11.2011 – FK odporučené 
Prerokované v MR dňa .................. 
Prerokované v MsZ dňa 15.12.2011 
Vyvesené dňa 29.11.2011 



 

Dôvodová správa k návrhu 2. úpravy Programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce  
k 28.11.2011 

 
 
 
V návrhu 2. úpravy Programového  rozpočtu mesta Zlaté Moravce k  28.11.2011 sa celkové príjmy a  výdavky 
mesta nemenia, zostávajú na rovnakej výške ako  po 1. Úprave rozpočtu k  30.6.2011.  
Na základe požiadaviek členov komisie, sme urobili nové rozvrhnutie dokumentov, pričom údaje a sumy 
ostávajú  nezmenené t.j. v  pôvodnom znení.. 
Rozpočet mesta je po 2. úprave rozpočtu vyrovnaný a to vo výške  7 387 219 € na strane príjmov a aj výdavkov. 
V návrhu na 2. úpravu Programového rozpočtu je  predložených 12 rozpočtových opatrení z toho :  
Rozpočtové opatrenie č. 5, 6, 14 a 15 boli schválené v kompetencii primátora mesta , rozpočtové opatrenia č. 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 a 16 boli prerokované vo Finančnej komisii dňa 28.11.2011 a po jej doporučení budú 
predložené na schválenie MsZ  dňa 15.12.2011 
 
A/    Príjmová časť rozpočtu mesta 
 
V predloženom návrhu 2. Úpravy rozpočtu dochádza k úprave príjmovej časti na základe: 

- presunom medzi položkami na základe zmeny kódov zdroja 
- úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu,  presunom medzi kódmi zdrojov a medzi položkami  
 

    
B/   Výdavková časť rozpočtu mesta 
 
Vo výdavkovej časti programového rozpočtu mesta v predloženom návrhu 2. Úpravy rozpočtu dochádza 
k úprave výdavkovej časti bežného: 

- presunom medzi položkami na základe zmeny kódov zdroja 
- úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu,  presunom medzi položkami  a funkčnou klasifikáciou  
- úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu,  presunom medzi kódmi zdrojov a medzi položkami  
- úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu,  presunom medzi položkami  
- úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu,  presunom z  kódom zdroja 52 do kódu zdroja 43 a 

41  
- úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu presunom medzi položkami, kód zdroja 41  
- úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, presunom medzi položkami, kód zdroja 43 
- úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu,  presunom medzi položkami a presunom medzi 

kódom zdroja 52 do kódu zdroja 43 : 
 

 
C/  Zmeny merateľných ukazovateľov v Programovom rozpočte mesta 
 
2. Úprava rozpočtu  neovplyvní väčšinu hodnôt merateľných ukazovateľov. 
Skutočné plnenie bude odôvodnené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2011. 
 
         Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z.  
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 2011. 
Presunom medzi položkami a kódmi zdrojov sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného 
rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Programový   rozpočet   mesta Zlaté Moravce 
po 2. úprave rozpočtu 

 

Rozpočet  Rozpočet  Rozpočet  

na rok  2011 v  
€  

1.úprava       
v  € 

2.úprava       
v  € 

č. p.  Program  24.3.2011 dňa 22.9.2011 dňa .. 

ZDROJE CELKOM: 7 270 397 7 387 219 7 387 219
Bežné príjmy 6 093 572 6 210 394 6 210 394

Kapitálové príjmy 697 618 697 618 697 618

Finančné operácie príjmové 479 207 479 207 479 207

VÝDAVKY CELKOM: 7 270 397 7 387 219 7 387 219
Bežné výdavky 6 019 382 6 136 204 6 136 204

Kapitálové výdavky 1 024 591 1 024 591 1 024 591
Finančné operácie výdavkové 226 424 226 424 226 424

R o z d i e l : 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 5  k dátumu 20.10.2011 
 
 
 
 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 12 Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 8. a) v kompetencii primátora Mesta  
takto: 

 

 

Úprava  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 
 
 
 

   
 

I. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
 
PR 9.6.4        FK 09.6.0      640  Bežné transfery rozpočtovej organizácii                     - 5 000 € 
                                                   ( ŠKD ZŠ sv. Don Bosca) 
PR 9.8.4        FK 09.6.0.1   640 Bežné transfery rozpočtovej organizácii                     + 5 000 € 
                                                   ( ŠJ ZŠ sv. Don Bosca) 
 
 
 
 

Zmenu v rozpočte žiada Základná škola sv. Don Bosca presunom prostriedkov zo ŠKD na ŠJ 
z dôvodu dofinancovania mzdových prostriedkov v Školskej jedálni. 
Zmenou rozpočtu medzi prvkami a funkčnými klasifikáciami v rámci schváleného rozpočtu 
z originálnych kompetencií sa  nemenia celkové príjmy a výdavky . 

 
 

. 
 

 
Zlaté Moravce, 20.10.2011 
 
 
 
                                                                                                                        Schvaľuje: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 



 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    referentka 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 6  k dátumu 27.10.2011 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 12 Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 8. a) v kompetencii primátora Mesta  
takto: 

 

 

Úprava  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 
 

  
 

II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
 

       PR 9.8.3        FK 09.6.0.1   640  Bežné transfery rozpočtovej organizácii                     - 1 491  € 
                                                   ( ŠJ ZŠ Robotnícka) 

  PR 9.8.1        FK 09.6.0.1   640 Bežné transfery rozpočtovej organizácii                      + 1 491 € 
                                                   ( ŠJ ZŠ Mojmírova) 

 

 
 

Zmenu v rozpočte žiada Základná škola Mojmírova pre Školskú jedáleň na navýšenie mzdových 
a odvodových nákladov pre novoprijatú pracovníčku ( kuchárku) na obdobie od 1.10.2011 do 
31.12.2011,  

presunom 
 

finančných  prostriedkov zo ZŠ Robotnícka zo Školskej jedálne, z dôvodu zníženia počtu stravníkov 
a zníženia počtu pracovníkov ( kuchárky) o jednu pracovnú silu. 
Zmenou rozpočtu medzi prvkami a funkčnými klasifikáciami v rámci schváleného rozpočtu 
z originálnych kompetencií Mesta sa  nemenia celkové príjmy a výdavky . 

 
 

Zlaté Moravce, 27.10.2011 
 
 
 
                                                                                                                        Schvaľuje: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
 
Vypracovala: 



Helena Návarková 
    referentka 
 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 7  k dátumu 28.11.2011 
 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 

 

Úprava rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 
 
 

I. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu,  presunom medzi položkami 
a presunom medzi kódom zdroja 52 do kódu zdroja 43 : 

 
z 52 PR  1.2.2    FK 04.4.3   716  PPD  – Výstavba nájomných bytov“ Štvorlístok“      +  30 278 € 
do 43 PR  1.2.2. FK 04.5.1   717002     –  Realizácia nových stavieb                              -   30 278 € 
 
 
 
 
 

  Zdôvodnenie: 
Rozpočtové opatrenie predkladáme  na základe Uznesenia č. 101/2011, zo dňa 3.6.2011, ktorým bol 
schválený investičný zámer realizovať výstavbu mestského nájomného bytového domu z prostriedkov 
ŠFRB na ulici 1. mája „Štvorlístok“.  
Finančné prostriedky navrhujeme presunúť zo schválených  nevyčerpaných finančných prostriedkov 
Kapitálových výdavkov na rok 2011. 
Presunom medzi položkami  a kódmi zdroja sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného 
rozpočtu. 

 
 
 
 
 
 
 

Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
 
                                                                                                                          Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 



Vypracovala: 
Helena Návarková 
    referentka 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 8  k dátumu 28.11.2011 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 

 

Úprava  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 
 
 

I. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, presunom medzi položkami 
             kód zdroja 43 : 
 
PR  5.1.      FK 03.1.0   713005        – Obstarávanie špeciálnych strojov                      -  17 823 € 
PR  5.1.      FK 03.1.0   714001        – Obstarávanie osobných automobilov                + 17 823 € 
 
 

  Zdôvodnenie: 
Rozpočtové opatrenie predkladáme na základe Uznesenia č. 163/2011, zo dňa 22.9.2011, ktorým bol 
schválený nákup auta pre Mestskú políciu. 
Finančné prostriedky navrhujeme presunúť zo schválených  nevyčerpaných finančných prostriedkov 
Kapitálových výdavkov na rok 2011. 
Presunom medzi položkami sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného rozpočtu. 

 
 
 
 
 
 

Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
 
                                                                                                                          Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    referentka 



 
 
 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 9  k dátumu 28.11.2011 
 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 

 

Úprava  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 
 
 

I. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu presunom medzi položkami,  
             kód zdroja 41 : 
 
PR  14.1.      FK 0443  717002    Rekonštrukcie, modernizácie                                            -  460  € 
PR  14.1.      FK 0443  711004    Licencie                + 460 €                           
 
II. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu presunom medzi položkami,  
             kód zdroja 41 : 
 
PR  14.1.      FK 0443  717002    Rekonštrukcie, modernizácie                                          -  3 929 € 
PR  1.2.1      FK 0443  717003    Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy                            + 3 929 €       
 
III. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu presunom medzi položkami,  
             kód zdroja 41 : 
 
PR  6.2.      FK 0510  711004   Licencie – Zvádzanie nového systému separovaného zberu                                        
                                                                                                                                             -  7 700 € 
PR  6.2.      FK 0510  716          PPD EIA – zberový dvor kofinancovanie                       +  7  700 €       
 
IV. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu presunom medzi položkami,  
             kód zdroja 41 : 
 
PR  14.1.     FK 0443  717002   Rekonštrukcie, modernizácie                                             - 4 232 €                           
PR    6.2.     FK 0510  716          PPD EIA – zberový dvor kofinancovanie                        + 4 232 €       
 
V. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu presunom medzi položkami,  
             kód zdroja 41 : 
 
PR  9.7.4      FK 09601  713004   Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia                        - 2 000 €                          
PR  9.7.4      FK 09601  716         Rekonštrukcie, modernizácie                                         + 2 000 €       
 
 
 

  Zdôvodnenie: 
V bode I. predkladáme návrh na presun medzi položkami v Programe 14 – ktorý bol schválený ako 
celok,   následne sme  schválený rozpočet pridelili do položky, z ktorej sa nečerpalo ale položku, ktorá 
bolo s ňou v súvislosti sme v rámci schváleného rozpočtu nemali v účtovníctve a keďže bolo  potrebné 



z nej čerpať žiadame o ich presun. V rámci tohto presunu sa nemení schválený rozpočet za danú 
kategóriu ( položku). 
V bode II. Z programu 14, položka 717002 – modernizácia a rekonštrukcia  žiadame presunúť 
z nečerpanej položky, na položku 717 003 úhrada fa 727/2010 za práce vykonané na projekte ZŠ 
Pribinova – dokončenie projektu s použitím vlastných zdrojov mesta. 
V bode: III. predkladáme úpravu schváleného rozpočtu  vo výške 10 000 € na položke 711 004 , kde 
boli čerpané finančné prostriedky v sume 2 300 € fa č. 230/2011 na licencia „Tríbečsko“, nevyčerpaný 
rozdiel v sume 7 700 € navrhujeme presunúť na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia 
EIA – zberový dvor, pretože na tejto položke nie sú rozpočtované v účtovníctve finančné prostriedky, 
tie isté presuny sa týkajú aj bodu IV. 
V bode V. navrhujeme presun , ktorý sa týka ŠJ Kalinčiakova, keď schválený, ale nevyčerpaný 
rozpočet, na položke 713004 , žiadame presunúť na položku 717002 – rekonštrukcia a modernizácia  
( výmena okien v ŠJ Kalinčiakova). 
 
Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z.  
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 2011. 
 
Presunom medzi položkami sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného rozpočtu. 

 
 
 
 
 
 

Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
 
                                                                                                                          Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    referentka 
 
 
 
 
 



 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 10  k dátumu 28.11.2011 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 

Úprava  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 

I. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu,  presunom z  kódom zdroja 52 
do kódu zdroja 43 a 41 : 

 
z KZ 52    PR  7.2.    FK 04.5.1.      717002  Rekonštrukcia a modernizácia                   - 191 376 € 
do KZ 43  PR  14.1.  FK 01.1.1.6.   711001  Nákup pozemkov                                                 + 1 € 
do KZ 43  PR  1.5.1  FK 01.1.1.6.   716        Prípravná projektová dokumentácia          + 132 501 € 
do KZ 43  PR  14.1.  FK 01.1.1.6.   717002  Rekonštrukcia, modernizácia                           + 602 €  
do KZ 43  PR  1.2.1  FK 04.4.3       716        Prípravná projektová dokumentácia                  +134 € 
do KZ 43  PR  1.2.2. FK 04.4.3.      716        Prípravná projektová dokumentácia            + 23 454 € 
do KZ 43  PR  14.1.  FK 06.2.0.      716        Prípravná projektová dokumentácia              + 2 272 € 
do KZ 41  PR  14.1.  FK 01.1.1.6.   716        Prípravná projektová dokumentácia            + 30 012 € 
 
 

  Zdôvodnenie: 
Rozpočtové opatrenie sa týka zmeny kódov  a to: KZ 52 vo výdavkovej časti rozpočtu sa musí rovnať 
v príjmovej časti rozpočtu, preto aby sme mali v súlade účtovníctvo a výkaz Fin 1 04 navrhujeme 
kódy zdrojov rozložiť na nasledujúce  KZ 43 a KZ 41. Hlavný dôvod je ten, že v rozpočte sme nemali 
uvedené správne kódy zdrojov, oboznámili sme sa s týmto kódovaním na školení v RVC. 
 
Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z.  
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 2011. 
 
Presunom medzi položkami a kódmi zdrojov sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného 
rozpočtu. 

 
 

Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
 
                                                                                                                          Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    Referentka 



ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 11  k dátumu 28.11.2011 
 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 

Úprava  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
I. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu,  presunom medzi kódmi zdrojov a medzi 

položkami : 
 
z KZ 71                    311               Granty                                                                           - 16 307 € 
do KZ 72                  311               Granty                                                                               + 790 € 
do KZ 45                  311               Granty                                                                          + 11 670 € 
do KZ 41             222003              Porušenie predpisov                                                       + 3 272 € 
do KZ 41             292017              Vratky                                                                               + 452 € 
do KZ 71             292027              Iné                                                                                       + 37 € 
do KZ 41             133006              Za ubytovanie                                                                     + 86 € 
 

 
II. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu,  presunom medzi kódmi zdrojov 

a medzi položkami : 
 
z KZ 41    PR  7.2.    FK 09.1.1.1.  637004  Všeobecné služby                                          -  1 055 € 
do KZ 71  PR  14.1.  FK 09.1.1.1.  637004  Všeobecné služby                                           + 1 055 € 
 
z KZ 41    PR  1.5.1  FK 10.7.0.1.   642026  Na dávku hmotnej núdzi                                - 1 466 € 
do KZ 71  PR  14.1.  FK 10.2.0.2.   637004  Všeobecné služby                                          + 1 466 €  
 

  Zdôvodnenie: 
V navrhnutom rozpočtovom opatrení ide o správne priradenie kódov zdroja účelovo určených dotácií, 
ide o cudzie zdroje, preúčtované na  KZ 72, KZ 45,  a KZ 41. 
 
Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z.  
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 2011. 
Presunom medzi položkami a kódmi zdrojov sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného 
rozpočtu. 

 
Zlaté Moravce, 28.11.2011 
                                                                                                                          Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                 primátor mesta 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    Referentka 
 



ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 12  k dátumu 28.11.2011 
 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 
 
 

 

Úprava rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 

 
I. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu,  presunom medzi položkami : 
 
 KZ 43    PR  7.2.    FK 05.1.0.  717001   Realizácia nových stavieb                          -  83 517 € 
 KZ 43    PR  14.1.  FK 05.1.0.  716         Prípravná projektová dokumentácia           + 83 517 € 
 
 

  Zdôvodnenie: 
V navrhnutej úprave v presune položky 717001, ktorá bola schválená na rok 2011 vo výške 250 000 € 
( kofinancovanie zberového dvora) – realizácia nových stavieb sa malo uvažovať aj s položkou 716 – 
prípravná a projektová dokumentácia, ktorá predchádza realizácie projektu. 
Presunúť žiadame sumu vo výške 83 571 € v ktorej sú zahrnuté doteraz účtované výdavky súvisiace 
s prípravnou projektovou dokumentáciou – Regionálny zberový dvor pre mikroregión Tríbečsko: 
Fa  659/2011 odborný posudok    1 300 € 
Fa  660/2011 PD pre územné konanie a stavebné povolenie 69 360 € 
Fa  661/2011 Posudok k PD      216 € 
Fa 757/2011 Inžiniersko geologický prieskum   9 390 € 
Fa 758/2011 Vyjadrenie k projektu od Štátnej ochrany prírody SR            66 € 
Fa 790/2011 Geodetické práce   3 185 €  
 
Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z.  
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým 
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 2011. 
 
Presunom medzi položkami a kódmi zdrojov sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného 
rozpočtu. 

 
Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
 
                                                                                                                          Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    referentka 



ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 13  k dátumu 28.11.2011 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 

Úprava rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 

I. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu,  presunom medzi položkami  
a funkčnou klasifikáciou : 

1. 01116 41 635009 Softvér -7 400 

2. 01116 41 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 9 100 

3. 01116 41 637026 Odmeny za dohodu o vykonaní práce -10 000 

4. 01116 41 637027 Odmeny na dohody 10 000 

5. 0170 41 651002 Poplatky banke úroky z úverov 15 000 

6. 0451 41 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí -15 000 

 
  Zdôvodnenie: 
Navrhnutá úprava v riadku 1 a 2  sa týka presunu medzi položkami, keď celkový schválený rozpočet bol len na 
účet 630, ale v účtovníctve musíme uvádzať aj  podpoložky a preto  schválený rozpočet sme pridelili do položky, 
z ktorej sa nečerpalo ale položku, ktorá bolo s ňou v súvislosti sme v rámci schváleného rozpočtu nemali v 
účtovníctve a keďže bolo  potrebné z nej čerpať žiadame o ich presun. V rámci tohto presunu sa nemení celkový 
schválený rozpočet za danú kategóriu, stále sme v položke 630. 
 

Navrhnutá úprava v riadku 3 a 4  sa týka presunu medzi položkami, keď celkový schválený rozpočet 
zavedený na položku 637 026,  po prijatí zákona o prácach vykonaní na dohodu sme povinní účtovať na položke 
637 027. 
 

Navrhnutá úprava v riadku 5 a 6  sa týka presunu medzi položkami, keď celkový schválený rozpočet 
zavedený na položku 635 006 nebol doteraz čerpaný,  ale na základe  nového prepočtu platieb za úroky, ktoré 
nám  Dexia Banka oznámila 2.12.2011 , budú naše úroky  oproti schválenému rozpočtu a aj pre budúci rok 
vyššie 15 000 €. 
 
Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z.  
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 
2011. 
Presunom medzi položkami a kódmi zdrojov sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného rozpočtu. 

 
 
 

Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
                                                                                                                          Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 

 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    Referentka 
 



ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 14  k dátumu 28.11.2011 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 12 Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 8. a) v kompetencii primátora Mesta  
takto: 

Úprava  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
I. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu,  presunom medzi položkami  

a funkčnou klasifikáciou : 
 

1. 01116 41 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -1 000

2. 01116 41 634001 Palivo, mazivá, oleje 1 000

3. 01116 41 634004 Prepravné a nájomné dopravných prostriedkov -100

4. 01116 41 634003 Poistenie 100

5. 01116 41 637011 Štúdie, expertízy, posudky 2 000

6. 01116 41 637012 Poplatky a odvody -3 000

7. 01116 41 637015 Poistné -1 400

8. 01116 41 637023 Kolkové známky 100

9. 01116 41 642015 Nemocenské dávky 600

10. 0112 41 625004 Na invalidné poistenie -50

11. 0112 41 625007 Na poistenie RF -100

12. 0112 41 637001 Školenie, kurzy, semináre 150

13. 0310 41 633007 Špeciálny materiál -300

14. 0310 41 634002 Servis, údržba, oprava 300

15. 0310 41 637005 Špeciálne služby -200

16. 0310 41 642015 Na nemocenské dávky 200

17. 0451 41 637005 Špeciálne služby -2 000

18. 0510 41 637006 Všeobecné služby 3 000

19. 0540 41 637005 Špeciálne služby -1 000

20. 0630 41 635004 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie 2 450

21. 0630 41 637006 Špeciálne služby 660

22. 1020 41 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov -2 300

23. 1020 41 637004 Všeobecné služby -500

24. 1020 41 637005 Špeciálne služby -310

 
 

Zdôvodnenie: 
Rozpočtové opatrenie navrhujeme na základe zosúladenia Zákona o účtovníctve 431/ 2002 Z. z.  
so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších 
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v schválenom Programovom rozpočte na rok 2011. 
Presunom medzi položkami a kódmi zdrojov sa nemenia celkové príjmy a výdavky schváleného rozpočtu. 
Zlaté Moravce, 28.11.2011 
                                                                                                                          Schvaľuje: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                               primátor mesta 
 
Odsúhlasila: 

Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
Vypracovala: Helena Návarková 
                             referentka 



                      

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 15  k dátumu 28.11.2011 
 
 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 12 Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 8. a) v kompetencii primátora Mesta  
takto: 

 

 

Zmena  rozpočtu  Mesta  Zlaté  Moravce  na  rok  2011 
 
 

  
 

III. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41: 
 

       PR 9.8.3        FK 09.6.0.1  640  Bežné transfery rozpočtovej organizácii                     -  3 479  € 
                                                   ( ŠJ ZŠ Robotnícka) 
PR 9.8.1        FK 09.6.0.1   640 Bežné transfery rozpočtovej organizácii                      + 2 879 € 
                                                   ( ŠJ ZŠ Mojmírova) 
 PR 9.6.1        FK 09.5.0.1  640 Bežné transfery rozpočtovej organizácii                         + 600 € 
                                                   ( ŠKD ZŠ Mojmírova) 

 

 
 

Zmenu v rozpočte žiada Základná škola Mojmírova pre Školskú jedáleň  z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov na energie, vodné a stočné a navýšenie finančných prostriedkov pre ŠKD na 
pokrytie osobných nákladov.  

presunom 
 

finančných  prostriedkov zo ZŠ Robotnícka zo Školskej jedálne, z dôvodu zníženia počtu stravníkov 
a zníženia počtu pracovníkov ( kuchárky) o jednu pracovnú silu. 
Zmenou rozpočtu medzi prvkami a funkčnými klasifikáciami v rámci schváleného rozpočtu 
z originálnych kompetencií Mesta sa  nemenia celkové príjmy a výdavky . 

 
 

Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
 
 
                                                                                                                        Schvaľuje: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Eva Struhárová       
vedúca  oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
Vypracovala: 
Helena Návarková 



    referentka 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE  č. 16  k dátumu 28.11.2011 
 
Rozpočtové opatrenie sa vykonáva v súlade s § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce, podľa bodu 1. n)  takto: 

 

 

Zmena  rozpočtu  m.p. Správa športových zariadení  Zlaté  Moravce  

 na  rok  2011 
 
 

  
 

IV. Úprava v príjmovej časti rozpočtu v položke príjmové finančné operácie kód zdroja 46   
       zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov: 

 
       46     453  zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                                          +  6 100  € 
 
V. Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu   
        
       46     713 004  nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení                               +  6 100  € 
 

 
Zdôvodnenie: 

Zmenu v rozpočte žiada Správa športových zariadení m. p. v zmysle zásad hospodárenia s majetkom 
mesta na použitie zostatku finančných prostriedkov z vlastných zdrojov z predchádzajúcich rokov  
na nákup 2 ks mobilnej závlahy na ihriská zn. LEADER 40120 A s príslušenstvom v jednotkovej cene 
á 3 050,- €  v celkovej výške 6 100,- €. 
Rozpočet po vykonaných zmenách bude vyrovnaný. 

 
 
 

Zlaté Moravce, 28.11.2011 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Predkladá: 
                                                                                                              Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                                                  primátor mesta 
 
Odsúhlasila: 
Ing. Eva Struhárová       
vedúca oddelenia rozpočtu a financií 
 
 
 
Vypracovala: 
Helena Návarková 
    referentka 



 
 

Uznesenie  č.  ..../2011 
z   11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  15.12.2011 
 

 
N  á  v  r  h  

na 
2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce   

 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom 11. zasadnutí MsZ konanom dňa 
15.12.2011 
 
 

 p r e r o k o v a l o  
Návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce   
 
 
 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  
Návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa rozpočtových 
opatrení č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 16.  
   
 
 
b e r i e   n a v e d o m i e 
Návrh na  2. Úpravu programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podľa rozpočtových 
opatrení č. 5,  č. 6, č. 14 a č. 15, ktoré boli schválené v kompetencii primátora mesta.  
 
 
 
V Zlatých Moravciach, 15.12.2011 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Peter Lednár,  CSc. 
                                                                                                           primátor  mesta 
 
 
 
 
 
 
            Za správnosť:  Ing. Ján  Jamrich   
        prednosta mestského úradu 
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