
Uznesenie č. 739/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 
Návrh na prípravu novelizácie VZN Mesta Zlaté Moravce o odpadoch 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na novelizáciu VZN Mesta Zlaté Moravce o odpadoch 
ukladá 
prednostovi Mestského úradu pripraviť do príslušnej komisie novelizáciu VZN Mesta Zlaté 
Moravce o odpadoch 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v // 

?~ /~?-:!:_ 
/5/yv 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 738/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ťuj e 
Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

p:i;;~i/~ 
(!!;/y v 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 737/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Informácia "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce" 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Informáciu "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce" 
berie na vedomie 
Informáciu "Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce" 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

p~~'k~ 
Yv 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 736/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
stavby súpisné číslo 3537 nefunkčná "Výmenníková stanica" a súvisiacich pozemkov 
na základe výsledku obchodnej verejnej sút'aže 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce (stavby 
súpisné číslo 3537 nefunkčná "Výmenníková stanica" a súvisiacich pozemkov) na základe 
výsledku obchodnej verejnej súťaže, a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce na 
LV č. 3453 vedených v celosti na Mesto Zlaté Moravce: 

a) Stavba súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele KN 
registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" /.Stavba je pre 
mesto neupotrebiteľná. 

b) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m2
, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria. Pozemokje pre mesto prebytočný. 
c) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2

, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný. 

d) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m2
, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria- pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3" 
za účelom využitia predmetných nehnuteľností na poskytovanie reštauračných služieb -
ázijská reštaurácia PANDA, pre spoločnosť PANDA ZM s.r.o. so sídlom Štúrova 63, 949 Ol 
Nitra, IČO: 44940653 za kúpnopredajnú cenu 82.000,- eur 
s ch v a ľuj e 
predaj nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce (stavby súpisné číslo 3537 nefunkčná 
"Výmenníková stanica" a súvisiacich pozemkov) na základe výsledku obchodnej verejnej 
súťaže, a to nehnuteľností zapísaných v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 vedených v celosti 
na Mesto Zlaté Moravce: 

a) Stavba súpisné číslo 3537 (orientačné číslo 1/A) postavená na pozemku parcele KN 
registra "C" číslo 1364/6 - nefunkčná "Výmenníková stanica VS3" /.Stavba je pre 
mesto neupotrebiteľná. 

b) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/1 o výmere 1143 m2
, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný. 
c) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/2 o výmere 189 m2

, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je pre mesto prebytočný. 

d) Pozemok parcela KN registra "C" číslo 1364/6 o výmere 208 m2
, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria- pozemok pod "Výmenníkovou stanicou VS3 
za účelom využitia predmetných nehnuteľností na poskytovanie reštauračných služieb -
ázijská reštaurácia PANDA, pre spoločnosť PANDA ZM s.r.o. so sídlom Štúrova 63 , 949 Ol 
Nitra, IČO: 44940653 za kúpnopredajnú cenu 82.000,- eur. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 201 
~EST o 

~ 
~..,,~ ® ,.,_ .. { J<v 

._MO\\,.. 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 



Uznesenie č. 735/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z 26. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Zlatých Moravciach konaného dňa 19.09.2013, ktorým 3/5 väčšinou všetkých poslancov bol 
schválený prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. poschodí budovy na 
Hviezdoslavovej ulici číslo 183 v Zlatých Moravciach so súpisným číslom 1330 
l Administratívna budova/ postavená na pozemku- parcele registra "C" číslo 1129/2 zapísanej 
v k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a to kancelárie č. 106 o výmere 18,40 m2 a ostatných 
nebytových priestorov /rozpočítaná chodba a WC/ o výmere 3,80 m2 t.j. celkom 22,20 m2pre 
Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Svätoplukova 32/A, 953 Ol Zlaté Moravce, 
zastúpenej predsedom Jozefom Valentom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 
obdobie 3 rokov od Ol. 10. 2013 do 30. 09. 2016 za symbolické nájomné 1,00 euro/rok, 
s tým, že uvedený subjekt bude v plnej výške uhrádzať náklady spojené s predmetom nájmu 
(teplo, voda, elektrická energia, ... )a uvedené priestory bude udržiavať v dobrom stave. 
s ch v a ľuj e 
zrušenie uznesenia číslo 638/2013 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravciach konaného dňa 19.09.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 20.02.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primá~~~/ ~ 
@~ 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 734/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku priamym predajom
pozemok KN registra "E" parc. číslo 1797 o výmere 104 m2

, v kultúre orná pôda, 
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v LV č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ~-ina 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta -
pozemku parcely KN registra "E" číslo 1797 o výmere 104 m2

, v kultúre orná pôda, 
zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste vlastníctva č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ~-ina 
na Mesto Zlaté Moravce, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku podľa § 9a ods. l písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
s ch v a ľuj e 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - pozemku parcely KN registra 
"E" číslo 1797 o výmere l 04 m2

, v kultúre orná pôda, zapísaného v k. ú. Zlaté Moravce v liste 
vlastníctva č. 5737 v spoluvlastníckom podiele ~-ina na Mesto Zlaté Moravce, priamym 
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
znaleckého posudku podľa § 9a ods. l písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta 
zabezpečiť zverejnenie zámeru, určenie lehoty na doručenie cenových ponúk, zabezpečenie 
znaleckého posudku a návrhu na určenie komisie na vyhodnotenie cenových ponúk. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

@~L~ 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 733/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
- mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za majerom pre: 
Ing. Pavla Kociana, Pavla Bachana, Ing. Antona Páleníka, Mgr. Vladimíra Ďatku, Ing. Ericha 
Eckhardta a Silvestra Žiačka v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na 
Nábreží za majerom pre 

a) pre Ing. Pavla Kociana 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" 

číslo 2457/49 o výmere 20m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
má postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 
7857, 

b) pre Pavla Bachana 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo 

2457/46 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
postavenú garáž súpisné číslo 2772 zapísanú v celosti v ieho liste vlastníctva č. 7855. 

c) pre Ing. Antona Páleníka 
predaJ pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" 

číslo 2457/50 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
má postavenú garáž súpisné číslo 2750 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 
7858, 

d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce 

parcely registra "C'' číslo 2457/53 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho 
liste vlastníctva č. 7859, 

e) pre Ing. Ericha Eckhardta 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely 

registra "C" číslo 2457/47 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2774 zapísanú v celosti v jeho 
liste vlastníctva č. 7856 a 

f) pre Silvestra Žiačku 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo 

2457/52 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
postavenú garáž súpisné číslo 2740 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7860, 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami garáží vo 
vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j. po sume 166,00 €, 



s ch v a l' u} e 
prevod mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod garážami na Nábreží za maierom nre 

a) pre Ing. Pavla Kociana 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" 

číslo 2457/49 o výmere 20m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
má postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 
7857, 

b) pre Pavla Bach ana 
predaJ pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo 

2457/46 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
postavenú garáž súpisné číslo 2747 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7855. 

c) pre Ing. Antona Páleníka 
predaJ pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" 

číslo 2457/50 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
má postavenú garáž súpisné číslo 274 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 
7858, 

d) pre Mgr. Vladimíra Ďatku 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce 

parcely registra "C" číslo 2457/53 o výmere 20 m druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2716 zapísanú v celosti v jeho 
liste vlastníctva č. 7859, 

e) pre Ing. Ericha Eckhardta 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely 

registra "C" číslo 2457/47 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom má postavenú garáž súpisné číslo 2774 zapísanú v celosti v jeho 
liste vlastníctva č. 7856 a 

f) pre Silvestra Žiačku 
predaj pozemku v k. ú. Zlaté Moravce parcely registra "C" číslo 

2457/52 o výmere 20 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom má 
postavenú garáž súpisné číslo 2740 zapísanú v celosti v jeho liste vlastníctva č. 7860, 

a to spôsobom podľa§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za cenu 8,30 €/m2 za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami 
garáží vo vlastníctve žiadateľov (pri stavbách hromadných garáží na verejnom priestranstve 
postavených v minulosti), t.j. po sume 166,00 €, 
ukladá 
vedúcemu oddelenia pre stavebné konanie a správu majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie 
kúpnopredajnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~~:ý:L~ 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 732/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri Základnej 
škole, Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce, ktorá je v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta 
Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri Základnej škole, 
Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté 
Moravce 
odvoláva 
Bc. Petra Kereša z Rady školy pri Základnej škole, Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce 
schvaľuje 

PaedDr. Pavla Petroviča na delegovanie zástupcu Mesta Zlaté Moravce do Rady školy pri 
Základnej škole, Pribinova č. l, 953 Ol Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

g;;I!L; 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 731/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na schválenie záväzku pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky. 
s ch v a ťuj e 
záväzok Mesta Zlaté Moravce, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Mestom 
Zlaté Moravce ako žiadateľom. 
ruší 
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 279/2012 z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.2.2012. 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

~Ľ 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 730/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na predÍženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
Zlaté Moravce do konca roka 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na predÍženie platnosti Aktualizácie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013" až do konca roka 2014 
s ch v a ľuj e 

a) predÍženie platnosti Aktualizácie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoJa 
Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013" až do konca roka 2014 

b) úpravu textu Aktualizácie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 
Moravce na roky 2011-2013" tak, že údaj "2011-2013" sa v celom texte nahrádza 
údajom "2011-2014". 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor ~ta 

/~v/_:; (5-y 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 729/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh na spolufinancovanie projektu na digitalizáciu kina Tekov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
a) návrh na realizáciu projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach 
b) návrh na spolufinancovanie projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach 
s ch v a ľ uje 
a) realizáciu projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach 
b) spolufinancovanie projektu Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach - spoluúčasť 

Mesta Zlaté Moravce vo výške l 0% z obstaravácej ceny investície 

V Zlatých Moravciach dňa 20.02.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

gf/ / .-?/::; 
y 

Mgr. Roman Síra 
prednosta mestského úradu 



Uznesenie č. 728/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením na základe účelovo 
určených finančných prostriedkov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením na základe účelovo 
určených finančných prostriedkov 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 28/2013 na základe 
účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia§ 14 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 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

;$)~/--; 
Mgr. Roman Síra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 727/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom 
mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta 
berie na vedomie 
informáciu o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta 
v zmysle bodu 4.5.7 časti 4.5 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

$~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 
v,/_,./ 

~P~s: 
~v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 726/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhl'adom 
na roky 2015 - 2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 
2015- 2016 
s ch v a l' u} e 
rozpočet Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-
2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

fi5vl.?~ 
yv 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 725/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhl'adom na 
roky 2015 - 2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 
2015- 2016 
s ch v a ľuj e 
rozpočet Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-
2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

L/ L/ 
~#~ s: v v 

Mgr. Roman Síra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 724/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-
2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 
s ch v a ľuj e 
rozpočet m. p. Službyt Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016 v znení 
schváleného Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v ~// 

&r~, 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 723/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 
2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s 
výhľadom na roky 2015 - 2016 
s ch v a ľuj e 
rozpočet Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce na rok 2014 s 
výhľadom na roky 2015- 2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

c;i!?~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v.// 

~ 
Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 722/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2014 
s výhl'adom na roky 2015 - 2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom 
na roky 2015- 2016 
s ch v a ľuj e 
rozpočet Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce na rok 20 14 s výhľadom na 
roky 2015- 2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

(/ . /./" !if#L_s 
yy 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 72112014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014 
s výhľadom na roky 2015-2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na 
roky 2015-2016 
s ch v a ľuj e 
rozpočet Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 
2015-2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta _ // 
v~ 

g;~ = 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 720/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhl'adom na roky 
2015-2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-
2016 
s ch v a ľuj e 
rozpočet ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

prim~:;?p~ 
(3;/y 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 719/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhl'adom na roky 
2015-2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 -
2016 
s ch v a ťuj e 
rozpočet ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015- 2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

prim~L:; 

Mgr. Roman Síra 
prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 718/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhl'adom na roky 
2015-2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-
2016 
s ch v a ľuj e 
rozpočet ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v 
:A 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 717/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov 
s výhľadom na roky 2015 a 2016 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
a) Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov 

s výhľadom na roky 2015 a 2016 
b) Správu hlavného kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 14 vrátane 

programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015-2016 
berie na vedomie 
a) Správu hlavného kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane 

programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015-2016 
b) Viacročný rozpočet Mesta Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov na roky 

2015 a 2016 
s ch v a ľuj e 
a) Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov na 

úrovni položiek v znení poslaneckých návrhov 

V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 716/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Schválenie programu zasadnutia 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
program zasadnutia 32. MZ 
s ch v a ľ uje 
program zasadnutia 32. MZ bez zmien 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

I . Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

v 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



Uznesenie č. 715/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Schválenie návrhovej komisie 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
návrh na voľbu návrhovej komisie 
v o l í 
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jozefa Škvareninu 
za členov: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka a p. poslanca Ivana Madolu 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

y' . //'" 

~/!~~ yv 
Mgr. Roman Síra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 714/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Určenie overovatel'ov zápisnice 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
určenie overovateľov zápisnice 
berie na vedomie 
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ivana Hritza a p. poslankyňu Evu Dubajovú 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

~~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

B3~0 
Mgr. Roman Síra 

prednosta Ms Ú 



Uznesenie č. 713/2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.02.2014 

Určenie zapisovatel'ky 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
prerokovalo 
určenie zapisovateľky a 
berie na vedomie 
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 32. zasadnutí MZ konaného 
dňa 20.02.2014 

V Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta PL //~i!~(" 

t::/ý 
Mgr. Roman Šíra 

prednosta Ms Ú 



Návrh na zmenu rozpočtu 

32. zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

Poslanecký návrh: Výdavková časť rozpočtu nar. 2014 

Ol Všeobecné verejné služby 

Časť 01.1.6 Obce - položka 637 Služby: znížiť o 32.000,00 € 

Ostatné položky upraviť pomerne o zníženú sumu. 

Čast' rozpočt. prostriedkov presunút' do kapitoly 03 Verejný poriadok a bezpečnost': 

Funkč. klasif. 03.1.0 Policajné služby položka 610-620: 10.000,00 € 
04.1.2 Chránená dielňa položka 61 O- 620: 4.000,00 € 

Čast' rozpočt. prostriedkov presunút' do kapitoly 09 Vzdelávanie 

Funkč. klasif. 09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach 

ŠJ pri MŠ Kalinčiakova položka 633: 5.000,00 € 

Zostávajúcu časť vo výške 13.000,00 € navrhujem ponechať ako rezervu na 
prefinancovanie potrieb podľa požiadaviek predškolských a školských zariadení, občianskych 
združení a nadácií počas r. 20 14 na základe odsúhlasenia mestského zastupiteľstva 

Zlaté Moravce. 

Pavel Šepták 
Poslanec MsZ Zlaté Moravce 



Zápisnica 
o pripomienkach k Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhl'adom na 

roky 2015 a 2016 

Finančná komisia na svojom zasadnutí d!la 6.2.2014 prerokovala Návrh rozpočtu 
Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane prdgramoy a pfJdprogramov s výhľadom na roky 
2015 a 2016, ktorý bol v súlade s ustanovením§ 9 zák. č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení zverejnený dňa 05.02.2014 a uzniesla sa na nasledovných pripomienkach: 

l. Ing. Peter Hollý- zapracovať do kapitálového rozpočtu, v prípade kapitálového príjmu, 
rekonštrukciu komunikácie Mojrrúrova ulica a chodník Prílepská 

2. Ing. Peter Lisý - znížiť príspevok pre príspevkovú organizáciu Službyt s účelovým 
určením na mzdy a odvody o 14.000 eur, zvýšiť rozpočet pre mestskú políciu o 10.000 
eur na mzdy a odvody a zvýšiť rozpočet pre chránenú dielňu o 4.000 eur na mzdy 
a odvody: - ,;oo O 
06.6.0 644 Transfer príspevkovej organizácii Službyt - 1-4-.0tltteur 
()J.;.l O 61Q 620 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a Poistné a príspevok do 

Poisťovní- Mestská polícia + le.ee~ eur 
0~1.2 6 i O 626- Mzdy, platy . .služabaé-prijrrry a oov-a Poistné a príspevok do 

,~ 1 1 Pôi~elňa _ + 4.000 eur 
lJ4, ' '· l ' ·. , ~ .tOC' ''R. tJ f, ttJR -z16- 2-Stí'C K vet 'IN A--

3. Mgr. Milan Galaba- znížiť výdavky na tlač Tekovských novin o 15.000 eur: 
08.3.0 637 Služby, z toho: 

Všeobecné služby (tlač, korektúry Tekovských novín) - 15.000 eur 

VZI.atýchMoravciach, dňa 10.2.2014 

Zapísala: N__j 
Ing. Iveta Szobiová 

1/ Jť:. l 
y A-7 

tj;//~ 
..................... ( .......................... . 
Mgr. Milan Galaba 
predseda finančnej komisie 



Návrh na zmenu rozpočtu 

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, dňa 20.02.2014 

Poslanecký návrh: Výdavková časť rozpočtu nar. 2014 

Kapitola: 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

Časť 08.3.0 Vysielacie a vydavatel'ské služby položka 637 Služby: znížiť o 5.000,00 € 

Presunúť do kapitoly 09 Vzdelávanie 

Časť 09 .1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 

MŠ Kalinčiakova položka 635: 5.000,00 € 

·· ···· ··~;;;;k~ ······ ··· 
Poslanec MsZ Zlaté Moravce 



ROZPOČTOVÉ OP A TRENIE č. 28/2013 

V súlade s § ll ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa ods. l § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4.5 bod 4.5.9 VZN č. 5/2012 
o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce a na základe Vnútorného predpisu č. 001/2012 
o postupe a zaraďovaní prostriedkov do rozpočtu mesta schváleného Uznesením MZ č. 463/2012 

sa vykonáva 

rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov z prostriedkov 
prijatých formou dotácií zo ŠR, formou grantov s účelovým určením, a to: 

Zmena rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 
I. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 111: 

312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 

Bežný transfer- voľby do VUC 
Bežný transfer- CVČ súťaže 
Bežný transfer - rodinné prídavky 
Bežný transfer - osobitný príjemca 
Bežný transfer- na podporu výchovy k stravovacím návykom 
Bežný transfer- dotácia na základe uznesenia vlády 52/2013 
Bežný transfer- ZŠ normatív (dohodovacie konanie+ kredity) 
Bežný transfer - na dopravné pre žiakov ZŠ 
Bežný transfer - na vzdelávacie poukazy 
Bežný transfer- na žiaka zo SZP (zmena po EDUZBER-e) 
Bežný transfer- na výchovu detí v MŠ (zmena po EDUZBER-e) 

Bežný transfer- školský úrad 
Spolu: 

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 111: 
PR 3.4 FK 01.6.0 630 
PR 9.5 FK 09.5.0.2 637 
PR 10.5.3 FK 10.4.0.5 642 
PR 10.5.3 FK 10.4.0.5 633 
PR 9.2 FK 10.7.0 642 
PR 9.2 FK 10.7.0 640 
PR9.6 FK09.1.2.1 640 
PR9.8 FK09.1.2.1 640 
PR 9.4 FK 09.5.0.1 640 
PR 9.1 FK 09.1.1.1 610-620 
PR 9.7 FK 09.6.0.1 610 
PR 9.5 FK 09.5.0.2 610 
PR 9.1.6 FK 09.1.1.1 642 
PR 9.6 FK 09.5.0. 642 
PR9.8 FK09.6.0.1 642 
PR 9.3 FK 09.1.2.1 640 
PR9.3 FK09.1.2.1 640 
PR 9.3 FK 09.1.2.1 640 
PR 9.5 FK 09.5.0.2 610 
PR9.3 FK09.1.2.1 640 
PR9.1 FK09.1.1.1 633 
PR 9.2 FK 09.1.2 610 
PR 9.2 FK 09.1.2 620 
PR 9.2 FK 09.1.2 630 
Spolu: 

Voľby do VUC- tovary a služby 
CVČ- služby (súťaže) 
Bežný transfer jednotlivcovi- rodinné prídavky 
Materiál -osobitný príjemca 
Bežný transfer - stravovacie návyky 
Bežný transfer - stravovacie návyky na ZŠ 
Bežný transfer- uznesenie vlády- ZŠ na ŠKD 
Bežný transfer- uznesenie vlády- ZŠ na ŠJ 
Bežný transfer- uznesenie vlády- ZUŠ 
Mzdy, odvody- uznesenie vlády- MŠ 
Mzdy- uznesenie vlády- ŠJ pri MŠ 
Mzdy- uznesenie vlády- CVČ 
Transfer súkromnej MŠ - uznesenie vlády 
Transfer cirkvi pre ZŠ na ŠKD - uznesenie vlády 
Transfer cirkvi pre ZŠ na ŠJ- uznesenie vlády 
Bežný transfer ZŠ normatív (dohod.konanie+kredity) 

Bežný transfer - na dopravné pre žiakov ZŠ 
Bežný transfer - vzdelávacie poukazy pre ZŠ 
Bežný transfer- CVČ vzdelávacie poukazy 
Bežný tran. -na žiaka zo SZP (zmena po EDUZBER-e) 

Materiál - na výchovu deti MŠ (zmena po EDUZBER-e) 

Bežné výdavky - školský úrad (mzdy) 
Bežné výdavky - školský úrad (odvody) 
Bežné výdavky- školský úrad (tovary a služby) 

+5.720,00€ 
+671,00 € 
+647,00€ 
+28,00 € 

+1.712,00 € 
+l 0.640,00 € 
+ 36.557 ,OO € 
+4.759,00 € 
+9.107,00 € 

-667,00 € 
+1.296,00 € 
+3.267,00€ 

+73. 737,00 € 

+5.720,00 € 
+671,00€ 
+647,00 € 

+28,00€ 
+731,00 € 
+981,00 € 
+534,00€ 
+675,00 € 

+2.424,00 € 
+5.229,00 € 

+695,00 € 
+585,00 € 
+141,00 € 
+150,00€ 
+207,00€ 

+36.557,00 € 
+4.759,00 € 
+8.258,00 € 

+849,00 € 
-667,00 € 

+1.296,00 € 
+2.220,00€ 

+776,00 € 
+271,00 € 

+73. 737,00 € 

u :;zs 



II. Úprava vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu kód zdroja lU: 
PR 9 .l FK 09 .1.1.1. 63 3 MŠ Kalinčiakova - učebné pomôcky 
PR 9.1 FK 09.1.1.1. 713 MŠ Kalinčiakova- prevádzkový stroj(učeb .pomôcka) 

III. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja UH: 
312 Bežný transfer- od obcí na prevádzku CVČ 

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja UH: 
PR 9.5 FK 09.5.0.2 637 CVČ- služby (dotácia od obcí na činnosť) 

IV. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu: 
312 Transfer na zamestnanie mladých (kód zdroja ll Tl , ll T2) 
312 Transfer na vzdelávanie seniorov (kód zdroja ll Tl , ll T2) 
312 Transfer na aktivačných pracov. (kód zdroja ll Tl , ll T2) 
312 Transfer na komunitnú prácu (kód zdroja l lTI , 11T2) 
Spolu: 

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu: 
PR1 .6 FK04.1.2. 600 Výdavkynazamestnaniemladých (k.z. IITI , II T2) 
PR 10.1 FK 10.2.0. 600 Výdavky na vzdelávanie seniorov (k.z. liT! , IIT2) 
PR 1.6 FK 04.1.2. 600 Výdavky na aktivačných pracov. (k.z. !lTI , IIT2) 
PR 1.6 FK 04.1.2. 600 Výdavky na komunitnú prácu (k.z. !lTI , 11T2) 
Spolu: 

V. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu (kód zdroja llTl, UT2): 
312 Transfer na refundáciu projektu Modernizácia ZŠ Pribinova 

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu (kód zdroja UTl, UT2): 
PR 11.1 FK O 1.1.1.6. 632 Výdavky na refundáciu projektu 

(Výdavky obce- energie, voda) 

VI. Úprava v príjmovej časti kapitálového rozpočtu (kód zdroja llTl, UT2): 
312 Transfer na refundáciu projektu Modernizácia ZŠ Pribinova 

Úprava vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu (kód zdroja ll Tl, ll T2): 
PR 4.5 FK 06.2.0. 717 Výdavky na refundáciu projektu 

(ZŠ Pribinova- schodisková plošina) 

VII. Úprava v príjmovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71: 
311 Grant na propagáciu mesta (TN) 
311 Grant pre MŠ od PD Tvrdošovce 
Spolu: 

Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 71: 
PR 2.1 FK 08.3.0 637 Služby- všeobecné (TN - tlač) 

PR 9.1 FK 09.1.1.1 637 Služby - dar pre MŠ Žitavské nábrežie 
PR 9.1 FK 09.1 .1.1 637 Služby- dar pre MŠ Prílepy 
PR9.1 FK09.1.1.1 637 Služby-darpreMŠSlnečná 
PR 9.1 FK 09.1.1.1 637 Služby- dar pre MŠ Kalinčiakova 
PR 9.1 FK 09.1.1.1 637 Služby- dar pre MŠ Štúrova 
Spolu: 
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- 3.329,00 € 
+ 3.329,00€ 

+234,00€ 

+234,00€ 

+2.164,00 € 
+36,00€ 
+85,00€ 

+3.888,00 € 
+6.173,00€ 

+2.164,00 € 
+36,00€ 
+85,00€ 

+3.888,00 € 
+6.173,00€ 

+32.970,00 € 

+ 32.970,00 € 

+6.749,00 € 

+6.749,00 € 

+2,00€ 
+485,00€ 
+487,00€ 

+2,00€ 
+175,00 € 
+18,00 € 
+32,00€ 

+182,00 € 
+78,00€ 

+487,00€ 



Zlaté Moravce, 19.12.2013 

Spracovala: "--
Mária Očovayová ll '- ' 
referent oddelenia v~ y 
financií a rozpoč~~ 

Odsúhlasila: M__j 
Ing. Iveta Szobiová 
vedúca oddelenia 
financií a rozpočtu 
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