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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 príspevkovej organizácie 

Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 a

s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 podľa predloženého 

návrhu

Podpis predkladateľa:



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie

Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2015

Príjmy : (v eurách) Schválený Návrh Upravený 

rozpočet na úpravu rozpočet

_______________________________________________________________________

312 007 transfér z rozp. mesta   741 930                     - 120 000                 621 930

453 zostatok prostriedkov
z predchádz. rokov     50 000 + 195 994            245 994

_______________________________________________________________________

S P O L U :                   +   75 994

Zdôvodnenie

Úprava rozpočtu (-120000) v prvej časti vyplynula z uznesenia MZ č. 88/2015, ktorým bol 
znížený transfér z rozpočtu mesta na základe výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 
2014.

Skutočný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je vyšší ako bol pôvodne 
plánovaný. Nerozdelený zostatok prostriedkov po korekcii o znížený transfér z rozpočtu 
mesta (- 120 000) vo výške  75 994 EUR navrhujeme rozdeliť do rozpočtu SZSS v roku   
2015 nasledovne : 

Výdavky : (eurách),

Výdavky Schválený rozpočet Návrh na úpravu Upravený rozpočet
633 001-inter. vybav.       1 500     + 1 000        2 500
633 002-výpoč. tech.       1 000     + 5 000        6 000
633 006-vš. mater.     44 060     + 13 330       57 360
635 004-rutin. a štand. 
údrž. prev. strojov.

            0     + 5 595        5 595

637 018-vrát.príj. 
z min. rokov

             0     +  13 000       13 000

637 037-vratky              0     + 23 069      23 069
714 001-nákup 
osobného automobilu 

             0     + 15 000      15 000

Spolu   + 75 994



Zdôvodnenie : 

Položka 633 001 – interiérové vybavenie – nákup vozíkov na bielizeň pre klientov 

Položka 633 002 - výpočtová technika – finančné prostriedky navrhujeme použiť na nákup 4  
tlačiarní, 1 PC a kopírky. 

Položka 633 006 - všeobecný materiál – finančné prostriedky požadujeme na nákup 
čistiacich, hygienických, kancelárskych a iných potrieb na zabezpečenie bezproblémovej 
prevádzky jednotlivých útvarov a úsekov patriacich pod SZSS. 

Položka 635 004 – rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov – opravy prístrojov 
a zariadení predovšetkým v kuchynských prevádzkach. 

Položka 637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov – finančné prostriedky požadujeme    
na vrátenie preplatkov za poskytované sociálny služby pre klientov po vyúčtovaní. 

Položka 637 037 - vratky – ide o vratky z transféru mesta vo výške 15 652 EUR a dotácie     
zo štátneho rozpočtu za neobsadené miesta v pobytovej službe v Zariadení pre seniorov Zobor 
vo výške 7 417 EUR. 

Položka 714 001 – nákup osobného automobilu – nákup 1 automobilu dodávkového typu 
s klimatizáciou – v zmysle zákona č. 152/1995 o potravinách. Nárast počtu stravníkov 
neúmerne predlžuje čas stanovený na rozvoz obedov do domácnosti, čo nezodpovedá 
hygienickým normám a ustanoveniam Vyhlášky č. 533/2007 o rozvoze stravy v určenej 
lehote od prípravy. 

Návrh na predložené rozpočtové opatrenie bol prerokovaný v Mestskej rade dňa 
26.05.2015 s tým, že bol vrátený na dopracovanie v zmysle diskusie. Mestská rada
rozhodla, aby z návrhu na rozdelenie zostatku boli vypustené čiastky týkajúce sa 
položiek 633001, 633002, 633006 a 635004 v celkovej výške 24 925 EUR. Tieto 
prostriedky zostali nerozdelené. 




