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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 prerokovalo  
„Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014“ 
 
schvaľuje  
Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014 
podľa predloženého návrhu 
 
 
 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 



 
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014. 
 
Príjmy ( + 123 360 €) 
 

       schválený   návrh na    rozpočet 
          rozpočet   zmenu   po zmenách 
223 001     Rekreačné a športové služby      0  + 300 000   300 000 
 
312001     Transfer zo ŠR  na SZSS                          1 069 090        - 176 640           892 450  
 
Navrhovaným opatrením na strane príjmov  sa do rozpočtu zahŕňajú poplatky a platby za 
predaj služieb v súvislosti s presunom prevádzky športových a rekreačných zariadení zo 
zrušenej organizácie SŠaRZ  do rozpočtu mesta.  Zároveň z dôvodu zmeny financovania 
sociálnych služieb z MPSVaR sa upravujú  výšky trasferov zo ŠR  do rozpočtu mesta. 
 
   
 
 
Výdavky (+ 123 360 €) 
 
Vnútorná správa (+ 37 000  €) 

       schválený   návrh na    rozpočet 
          rozpočet   zmenu   po zmenách 
611      Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  
            osobné vyrovnania                        2 250 000          + 27 000        2 277 000    
620      Poistné a príspevok do poisťovní                    853 850           + 10 000          863 850 
 
Úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu prevzatia záväzkov za zamestnancov zrušenej 
organizácie SŠaRZ s výplatou miezd za 3/2014 z rozpočtu mesta. 
 
 
 
Odbor sociálnych služieb (- 196 640  €) 

       schválený   návrh na    rozpočet 
          rozpočet   zmenu   po zmenách 
 
641 001  SZSS – transfer z rozpočtu mesta  601 870           - 40 000   561 870  
637 005  Monitorovanie a signalizácia  pomoci                  0           +20 000              20 000 
642007  Biskupský úrad v Nitre – zariadenie 
              pre seniorov     107 520          - 107 520                    0 
642001  Transfer pre Spoločnosť Božieho  
              Slova                                                               34 560           -  34 560                   0 
642007  Transfer pre Diecéznu charitu na  
              nocľaháreň                                                      34 560           -  34 560    0 
642 014 Činnosť odľahčovacej služby       5 000           -    1 000      4 000  
637 004 Zdravé mesto         2 380           +   1 000      3 380  
 



Rozpočtovým opatrením sa znižuje transfer z rozpočtu mesta pre SZSS v súvislosti 
s presunom činnosti monitorovania a signalizácie potreby pomoci a jej následným 
financovaním prostredníctvom rozpočtu mesta. Úprava transferov pre sociálnu oblasť vyplýva  
z dôvodu zmeny financovania sociálnych služieb z MPSVaR priamo cez rozpočty 
zriaďovateľov. Z dôvodu rozšírených aktivít navrhujeme navýšiť položku zdravé mesto.  
 
 
Odbor majetku ( - 428 340  €) 

       schválený   návrh na    rozpočet 
          rozpočet   zmenu   po zmenách 
 
637 011  Štúdie, expertízy, posudky    0           + 10 000     10 000  
637 005  Špeciálne služby geometrické plány  0           + 10 000     10 000  
641 001  SŠaRZ – transfer z rozpočtu mesta  724 840           - 448 340   276 500  
 
Úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu prefinancovania špeciálnych činností odboru. 
Zároveň sa z dôvodu zrušenia organizácie SŠaRZ upravuje výška transferu na reálne čerpané 
prostriedky za 1-3/2014.  
 
 
Odbor školstva, mládeže a športu  (+ 711 340  €)  

       schválený   návrh na    rozpočet 
          rozpočet   zmenu   po zmenách 
 
644 001  Transfer z rozpočtu mesta - Službyt           0           +711 340   711 340  
 
Rozpočtovým opatrením sa vytvára nová položka transfer z rozpočtu mesta pre nového 
prevádzkovateľa športových a rekreačných zariadení spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. určená na 
úhradu mzdových prostriedkov a energií. 
 
 
   
Útvar hlavného architekta  (- 110 000  €)  

       schválený   návrh na    rozpočet 
          rozpočet   zmenu   po zmenách 
 
635 006 Dopravné značenie         120 000        - 110 000     10 000  
 
Navrhovanú úpravu  rozpočtu vyžaduje presun činností dopravného značenia do Mestských 
služieb. 
   
 
Odbor komunálnych činností a životného  prostredia (+ 110 000  €)  

       schválený   návrh na    rozpočet 
          rozpočet   zmenu   po zmenách 
 
641 001  Transfer z rozpočtu mesta  

   Mestské služby - na bežné výdavky  2 808 650        +110 000   2 918 650  


