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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo 
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte 
Mestských služieb Nitra na rok 2014 
schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie v rozpočte 
Mestských služieb Nitra na rok 2014 
podľa predloženého návrhu 
 

 
 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 
 

 



  

 
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2014 

 
 

1. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú v príjmovej  časti rozpočtu 
zmeny nasledovne (v EUR): 

 

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2014  

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2014 

322005 Príjmy z KT z rozpočtu obce          0  + 138 000    138 000 

 
Dôvodová správa: 
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 405/2013-MZ, konaného 
dňa 12.12.2013 Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú príjmovú  
časť rozpočtu navýšiť o príjmy z KT z rozpočtu obce vo výške 138 000,00 EUR. 
 
 
 

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2014  

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2014 

292027 Príjmy iné (z podnikateľskej činnosti)          0  + 50 000    50 000 

 
Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 

 
Dôvodová správa: 
Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhuje voľné finančné prostriedky 
z podnikateľskej činnosti  vo výške 50 000,00 EUR zapojiť do rozpočtu hlavnej 
činnosti a v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry použiť na pokrytie 
výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie. 

 
 

2. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú vo výdavkovej časti rozpočtu 
zmeny nasledovne (v EUR): 

 

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2014 

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2014 

713005 
Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 

0 + 50 000 50 000

  Súčet vlastné zdroje:   + 50 000   

713004 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 

0 + 138 000 138 000

  Súčet kapitálový transfer z rozpočtu obce:   + 138 000   
 

 
 
 



  

Dôvodová správa: 
Mestské služby Nitra v roku 2013 nerealizovali predpokladaný nákup špeciálnej 
techniky  nakoľko bolo nutné ukončiť proces obstarávania. Z toho dôvodu neboli 
vyčerpané v roku 2013 kapitálové finančné prostriedky z vlastných zdrojov určené na 
tento účel.  
Mestské služby Nitra navrhujú finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti vo 
výške 50 000,00 EUR použiť na nákup špeciálnej techniky. 
Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 
 
Dôvodová správa: 
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 405/2013-MZ, konaného 
dňa 12.12.2013 Mestské služby Nitra, navrhujú finančné prostriedky z kapitálového 
transferu z rozpočtu obce vo výške 138 000,00 EUR použiť na obstaranie dodávky a 
inštalácie modulov verejných zariadení pre Mesto Nitra (verejné WC).  
 
 
 
 

 
 


