
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 

 

                                                                                     V Nitre dňa 16.02.2011 
 

                                                                                             Číslo materiálu:  49/2011 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 

 

k bodu :  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2011                                                                                        

 

Predkladá:                                                Návrh na uznesenie: 

Jozef Dvonč                  Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

primátor mesta Nitry                                   p r e r o k o v a l o 
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Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2011 

 

1. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, evidujú   podľa stavu k 31.12.2010 
              na bankovom účte a v pokladnici zostatok finančných prostriedkov z vlastných 
príjmov organizácie v roku 2010 v celkovej výške 36 307,31 eur. 
V súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry navrhujeme použitie týchto rozpočtových 
prostriedkov pre potreby organizácie s tým, že transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 

 

Príjem (v eurách) 

Kód Názov 

Schválený a 

upravený 

rozpočet  rok 

2010  

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet rok 

2010 

453 
Zostatok finančných prostriedkov 
predchádzajúcich rokov (vlastné zdroje) 

           -    + 36 307        + 36 307     

     

 

2. Mestské služby Nitra navrhujú zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov 
organizácie v roku 2010 podľa stavu k 31.12.2010 vo výške 36 307,31 eur použiť na 
výdavky v súlade s  potrebami organizácie. Transfer z rozpočtu obce zostáva 

nezmenený. 
 

Výdavky (v eurách) 

Kód Názov 

Schválený a 

upravený 

rozpočet  rok 

2010  

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet rok 

2010 

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov        32 920        +   20 000        52 920  

637004 Všeobecné služby      799 210        +     2 555      801 765 

717002 
Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia  a  
modernizácia 

           0    +   13 752        13 752 

 

Dôvodová správa 
Na miestnych komunikáciách (MK) mesta Nitra bolo počas zimného obdobia  
vytvorené množstvo výtlkov a iných poškodení MK a priestranstiev a je nevyhnutné 
vykonať lokálne opravy, preto Mestské služby Nitra navrhujú navýšiť rozpočtovú 
položku 635006 na vykrytie uvedených výdavkov v roku 2011. 

Požiadavky na likvidáciu čiernych skládok v meste Nitra sa zvyšujú, preto Mestské 
služby Nitra navrhujú navýšiť rozpočtovú položku 637004 na vykrytie uvedených 
výdavkov v priebehu roku 2011.  

Mestské služby Nitra navrhujú zvýšenie kapitálovej rozpočtovej položky 717002 
Rekonštrukcia a modernizácia na financovanie autobusových prístreškov. 


