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Číslo materiálu: 131/2011

Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre

k bodu:  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011
  

Predkladá: Návrh na uznesenie:
Igor Kršiak Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
prednosta MsÚ Nitra p r e r o k o v a l  o 

Návrh na rozpočtové opatrenia
v rozpočte Mesta Nitry  na rok 2011 

Spracovala:
Ing. Viera Horská
poverená výkonom funkcie s c h v a ľ u j e 
vedúceho odboru ekonomiky 
a rozpočtu Rozpočtové opatrenia v rozpočte

Mesta Nitry na rok 2011  

podľa predloženého návrhu

Prizvať:
-

.............................................................
podpis predkladateľa



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 

Príjem ( v eurách ) :

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh 
na úpravu

Upravený
rozpočet

211004 Podiely zo zisku    100 000   +  200 000     300 000

Podiel zo zisku Nitrianskych komunálnych služieb odvedený mestu na základe rozhodnutia 
Valného zhromaždenia NKS s.r.o.

Výdavky ( v eurách ) :

Odbor komunálnych činností a ŽP

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh 
na úpravu

Upravený
rozpočet

635006 Pokračovanie budovania a oprava
jestvujúcich stojísk pre odpad. nádoby  

  20 000     +  70 000  90 000 

Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nových stojísk pre odpadové nádoby.
Výstavba stojísk je realizovaná v zmysle projektu, ktorý uvažuje s realizáciou 401 ks stojísk 
na území mesta a k 30.4.2011 je vybudovaných 281 ks stojísk.  Postupnosť výstavby je 
konzultovaná s jednotlivými VMČ. V čiastke 70 000,- € je uvažované s výstavbou do 40 ks 
stojísk a to v lokalitách Klokočina, Staré mesto, Chrenová a Čermáň.  

Útvar hlavného architekta

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh 
na úpravu

Upravený
rozpočet

711005 Územný plán  obytnej zóny 
Párovské lúky  

     0       +  23 140    23 140     

ÚHA navrhuje ďalšiu etapu obstarania územného plánu zóny v lokalite Párovské lúky.



Odbor investičnej výstavby a rozvoja 

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh 
na úpravu

Upravený
rozpočet

717001 Realizácia nových stavieb 
CSS križovatka 
Železničiarska - Šurianska – Cabajská ul.   

       0      +85 000    85 000 

Realizácia novej cestnej svetelnej signalizácie na križovatke cesty II/562 Železničiarska –
Šurianska – Cabajská ul. je súčasťou zmeny organizácie dopravy, ktorá je  navrhovaná na 
ceste Novozámocká a Cabajská. Zmena organizácie dopravy súvisí so spustením rýchlostnej 
komunikácie R1. 

Odbor majetku

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh 
na úpravu

Upravený
rozpočet

711001 Výkup pozemkov ul. Priemyselná-
Dlhá (pri Agrokomplexe)   

      0      +  21 860   21 860 

Vyplatenie  kúpnej ceny pozemkov, v zmysle už schválených uznesení, v súvislosti s 
realizáciou prepojovacej komunikácie Novozámocká  s cestou Dlhá  zbernou komunikáciou –
I. etapa. 

Stanovisko Mestskej rady v Nitre

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 3.5.2011 prerokovala materiál „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011“ a odporúča schváliť Rozpočtové opatrenia 
v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011  podľa predloženého návrhu vrátane nasledovnej 
schválenej zmeny:
odbor majetku  
 711001 výkup pozemkov – ul.Priemyselná – Dlhá (pri Agrokomplexe) + 21 860,- €        
Zmena je zapracovaná v predloženom návrhu.

Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť

Komisia  pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom zasadnutí dňa  
5.5.2011 prerokovala materiál „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 
2011 vrátane zmeny schválenej Mestskou radou v Nitre dňa 3.5.2011:
odbor majetku
711001 výkup pozemkov – ul. Priemyselná – Dlhá (pri Agrokomplexe)   + 21 860,- €
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre predložený návrh schváliť a zároveň odporúča
doplniť k výške výdavku 635006 – pokračovanie budovania a opravy jestvujúcich stojísk pre  
odpadové nádoby vyčíslenie čiastky, ktoré vychádza z konkrétneho predpokladu budovania 
stojísk podľa návrhu Nitrianskych komunálnych služieb. 






