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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

„Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014“

s c h v a ľ u j e

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 ( +125 000 €)                                   
     schválený   návrh na    rozpočet

   rozpočet   zmenu   po zmenách
231            Kapitálové príjmy (predaj projektu)                 0         + 125 000           125 000

Navrhovaným opatrením na strane príjmov  sa do rozpočtu zahŕňa predpokladaný príjem 
z predaja projektovej dokumentácie v súvislosti s výstavbou bytov.

Výdavky ( +125 000 €)       

Odbor sociálnych služieb  ( + 80 000 €)
                    schválený   návrh na    rozpočet

                                              rozpočet     zmenu   po zmenách
641 001  SZSS – transfer z rozpočtu mesta 461 870              + 78 500     540 370
721 001  SZSS - kapitálový transfer                                   0              +   1 500              1 500  

Úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu zreálnenia potreby výšky  transferu z rozpočtu mesta 
na financovanie SZSS v súvislosti s krytím nákladov na mzdy, energie, drobné opravy 
a doplnenie zariadenia kuchyne novootvoreného Zariadenia Olympia.

Odbor výstavby a inv.rozvoja  (+  133 000  €) 
     schválený   návrh na    rozpočet

   rozpočet   zmenu   po zmenách
717 002    Rekonštrukcia Štadióna FC                     200 000          - 100 000       100 000      

635 006   Oprava havarijných stavov 
                 školských budov                                      100 000            +100 000      200 000
717 001  PZ Mlynárce - napojenie na R1 
                vlastné zdroje                                                       0           +  88 000           88 000
635 006   Rutinná a štandardná údržba budov, 
                objektov alebo ich častí                           1372 210           + 45 000         1 417 210
                - SO chodník Na Hôrke č.2-28     

Úprava rozpočtu je nevyhnutná z dôvodu požiadavky riešenia havarijného stavu na ZŠ 
Pribinova, dofinancovania PZ Mlynárce–napojenie na R1 z vlastných zdrojov ako aj opráv 
chodníkov.

Projekty pre regionálny rozvoj (- 88 000 €)
     schválený   návrh na    rozpočet

   rozpočet   zmenu   po zmenách
717 002  spolufinancovanie projektov-presun 150 000 -  88 000            62 000 

Úpravou rozpočtu sa vyčleňujú prostriedky na dofinancovanie PZ Mlynárce–napojenie na R1
z vlastných zdrojov. 



Odbor komunálnych činností a životného  prostredia (+ 0  €) 
     schválený   návrh na    rozpočet

   rozpočet   zmenu   po zmenách
637 004  Cyklický odvoz KO                                     2 686 810       -  90 000       2 596 810
637 004  Zberové dvory                                                  90 000      + 90 000          180 000

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje reálna potreba prostriedkov v položkách
v oblasti nakladania z odpadmi. 




