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Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015

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

Položka Názov
Schválený 

rozpočet  rok 
2015

Rozpočtové 
opatrenie

Upravený 
rozpočet 
rok 2015

292027 Príjmy iné (z podnikateľskej 
činnosti – vlastné zdroje)

0 + 48 700 48 700

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:
Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú voľné finančné prostriedky 
z podnikateľskej činnosti  vo výške 48 700,00 EUR zapojiť do rozpočtu hlavnej činnosti a 
v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry použiť na pokrytie výdavkov v súlade 
s prevádzkovými potrebami organizácie. Jedná sa o nákup techniky na údržbu zelene 
a kvetinových záhonov. (3ks krovinorez, 2ks Kubota-kosačka, 1ks rotavátor).

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

Položka Názov
Schválený  

rozpočet  na rok 
2015

Rozpočtové 
opatrenie

Upravený 
rozpočet na 

rok 2015

713004
Nákup prevádz. strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 

0 + 48 700 48 700

635006
Rutinná a štandardná údržba 
budov, objektov a ich častí

200 000 + 710 000 910 000

637004 Všeobecné služby 863 500 -  710 000 153 500

Dôvodová správa:

Zapojenie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti do rozpočtu hlavnej činnosti na 
položku 713004 súvisí s obstaraním zariadenia na preosievanie kompostu. V roku 2014 sme 
mali na toto zariadenie schválené prostriedky v rámci kapitálového transferu. Do konca roka 
2014 sa nákup neuskutočnil a nevyčerpané zdroje sme v rámci koncoročného hodnotenia 
hospodárenia MsS vrátili na Mestský úrad (62287,68 EUR). Chronológia postupu 
obstarávania je v nasledovných bodoch.

 Oznámenie – výzva na predloženie ponúk k zákazke „Dodávka rotačného preosievača 

kompostu“ bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania dňa 15.09.2014.

 Pri otváraní časti ponúk nastal problém s nepredložením niektorých dokladov od jedného 

uchádzača a teda proces zadávania zákazky sa predĺžil.

 Po doplnení a vysvetlení všetkých dokladov prebehla dňa 26.11.2014 elektronická aukcia 

po ukončení ktorej bol úspešný uchádzač vyzvaný na uzatvorenie zmluvy na dodanie 

predmetu zákazky. 



 Dňa 18.12.2014 nám uchádzač, ktorý bol vyzvaný na podpis zmluvy oznámil, že z dôvodu 

pochybenia z jeho strany pri elektronickej aukcii odmieta podpísať zmluvu.

 Následne sme pristúpili k osloveniu uchádzača, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk 

ako druhý v poradí, s ktorým MsS Nitra podpísali zmluvu dňa 19.01.2015.

 Lehota dodania predmetu zákazky bola 6 týždňou odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

a teda do termínu 02.03.2015.

 Preosievač kompostu bol dodaný v súlade so všetkými požiadavkami 27.02.2015.

Navrhované presuny finančných prostriedkov na položkách 635006 a 637004 súvisia 
s upresnením zaradenia niektorých činností do správnej položky rozpočtovej klasifikácie. 
Týka sa to hlavne údržby verejnej zelene v meste a na cintorínoch ako aj dopravných značiek 
a vodorovného dopravného značenia. (Pôvodne zahrnuté na položke 637004 – Všeobecné 
služby, teraz presun na položku 635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich 
častí).

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.




