
              

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

   Tel.:     +421 37 69 239 25                              Bankové spojenie:                                              IČO: 00308676 
    Fax:     +421 37 69 239 45                              DEXIA Vráble: 2260010001/5600                    DIČ:2021058787 
    E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu             VÚB  Nitra      : 33422162/0200                               
 
 
 

 
Materiál na zasadnutie MZ                                                      Číslo materiálu:  
v Zlatých Moravciach dňa 18.09.2014 
 
 
 
 
 

  
Návrh na použitie účelového fondu mesta  

 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc. 
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovali: 
Meno: Mgr. Roman Šíra 
Funkcia: prednosta MsÚ 
 
Meno: Ing. Iveta Szobiová    
Funkcia: vedúca oddelenia financií a rozpočtu 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia dňa  ...................... odporučené / neodporučené 
MsR dňa .......       – odporučené / neodporučené 



 
Uznesenie č. /2014  

z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 18.9.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na použitie účelového fondu mesta  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 38.zasadnutí MZ konanom dňa 
18.9.2014  
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 13.400 € na 
kapitálové výdavky na stavebné úpravy prekrytia nad vchodom do pavilónu B v ZŠ 
Mojmírova Zlaté Moravce z dôvodu odstránenia havarijného stavu majetku obce 

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 18.9.2014 
 
 
                            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 odstránenia 
havarijného stavu majetku obce – stavebnou úpravou prekrytia vchodu do pavilónu B v ZŠ 
Mojmírova Zlaté Moravce. Havarijný stav budovy bol posúdený odborným pracovníkom 
oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti Mestského úradu.  
  

Vchod do pavilónu B v ZŠ Mojmírova je v havarijnom stave, ktorý ohrozuje žiakov 
a pracovníkov školy, nakoľko nad vchodom vyrastajú v priestoroch betónovej striešky kríky, 
ktoré ničia betónový vchod, tento sa drobí a uvoľňujúce súčasti prekrytia padajú dole.   
 Predpokladané výdavky na menovanú stavebnú úpravu sú na základe predbežnej 
kalkulácie vo výške 13.400 Eur.  
 
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) 
Použitie fondu (zhotovenie PPD-Skládka odpadov): - 45.000,00 € (Uznesenie 818/2014) 
Použitie fondu (cisterna na vodu):   -   7.500,00 € (Uznesenie 827/2014) 
Návrh na použitie fondu:    - 13.400,00 € 
Predpokladaný zostatok k 31.12.2014:      8.165,54 € 

 
 

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 po termíne 31.8. príslušného rozpočtového roka, s výnimkou zmien 
rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku 
obce, kam patrí táto navrhovaná zmena rozpočtu.  
 
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 3 Interné služby 
Podprogram 3.2 Majetok mesta 
Navrhujeme zmenu rozpočtu povoleným prekročením a viazaním príjmov zvýšením položky 
454 Prevod prostriedkov z ostatných fondov vo výške 13.400 € a zároveň povoleným 
prekročením a viazaním výdavkov vo funkčnej klasifikácii 0620 Rozvoj obcí zvýšením 
položky 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 13.400 € na 
zabezpečenie úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce - stavebnou 
úpravou  prekrytia vchodu do pavilónu B v ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce.  

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


