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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

292012 Príjmy z dobropisov         0 +  8 083    8 083

292027 Príjmy iné (z podnikateľskej 
činnosti – vlastné zdroje)

48 700 + 60 240 108 940

453 Zostatok finančných prostriedkov 
predchádzajúcich rokov hlavná 
činnosť + nevyčerpaný KT 

  9 515 + 62 288   71 803

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:
292012 – Príjmy z dobropisov 
     Ide o finančné prostriedky z dobropisov energií ( vyúčtovacie faktúry za rok 2014 ) 
v celkovej výške 8 083 EUR. MsS Nitra navrhujú tieto finančné prostriedky zapojiť do 
rozpočtu hlavnej činnosti v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry a použiť na 
pokrytie výdavkov rozpočtovej položky 632002  - Vodné, stočné. 
292027 – príjmy z podnikateľskej činnosti
     MsS Nitra navrhujú voľné finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti  vo výške 
60 240 EUR zapojiť do rozpočtu hlavnej činnosti a v súlade s Rozpočtovými pravidlami 
mesta Nitry použiť na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie.
Ide o zostatok finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti z roku 2014 v celkovej 
výške 111 160 EUR ( zostatok prostriedkov očistený o odvedenú daň z príjmu ). Časť 
z finančných prostriedkov vo výške 48 700 EUR bola použitá na zakúpenie techniky na 
údržbu zelene a kvetinových záhonov ( schválené v MZ dňa 30.04.2015 uzn. č. 143/2015-
MZ ). 
     Finančné prostriedky by boli použité na nákup techniky ( žací mechanizmus k traktoru ) 
pre potreby zelene na kosbu rumovísk a prerastenej trávy v hodnote 3 480 EUR s DPH, 
nákup techniky ( šmykom riadený nakladač vrátane príslušenstva ) pre potreby strediska 
komunikácie v hodnote 51 600 EUR s DPH, opravu zametacieho motorového vozidla  pre 
potreby čistenia komunikácií a strediska zelene v hodnote 5 160 EUR s DPH.
453 - zostatok finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov
     Ide o nevyčerpaný kapitálový transfer z roku 2014 vo výške 62 288 EUR, ktorý 
organizácia v rámci koncoročného hodnotenia hospodárenia MsS vrátila na účet zriaďovateľa 
Mesto Nitra. 



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

632002 Vodné, stočné 480 000 +  8 083 488 083

634002
Servis, údržba mot. vozidiel 90 000 +  5 160 95 160

713004
Nákup prevádz. strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky 

48 700 + 55 080 103 780

719014 Vratky 0 + 62 288 62 288

Dôvodová správa:
632002 – vodné, stočné
     Finančné prostriedky vo výške 8 083 EUR z príjmov z dobropisov energií ( vyúčtovacie 
faktúry za rok 2014 ) by boli použité na pokrytie zvýšených nákladov na vodné a stočné 
v dôsledku vysokých teplôt a častého kropenia ciest a zalievania kvetinových záhonov. 
634002 – servis, údržba mot. vozidiel
     Zapojenie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti do rozpočtu hlavnej činnosti 
na položku 634002 súvisí s opravou hydraulickej sústavy zametacieho motorového vozidla, 
ktoré organizácia využíva na čistenie komunikácií, zalievanie závesných kvetináčov a počas 
zimnej údržby na posyp komunikácií a odhŕňanie snehu. V súčasnej dobe je predmetné 
vozidlo mimo prevádzku z dôvodu nefunkčnosti hydraulického systému.
713004 – nákup prevádz. strojov, prístrojov, zariadení 

     Zapojenie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti do rozpočtu hlavnej činnosti 
na položku 713004 súvisí s obstaraním techniky na údržbu zelene ( žací mechanizmus ) 
nakoľko plochy, ktoré Mestské služby udržiavajú a kosia sú veľmi rozsiahle a predmetný 
mechanizmus pomôže urýchliť prácu pri kosbe, s obstaraním techniky pre stredisko 
komunikácie ( šmykom riadený nakladač vrátane príslušenstva ).

Malý šmykom riadený nakladač r. v. 1989, ktorým v súčasnosti Mestské služby Nitra 
disponujú je využiteľný v širokom rozsahu prác, ktoré organizácia pri svojich činnostiach 
potrebuje zabezpečiť (výkopové práce, opravy mestských komunikácii, zimná údržba 
komunikácii atď.). Uvedený mechanizmus je však vzhľadom na vek a vysokú mieru 
opotrebenia, už nadmerne poruchový a je preto nutné aj z hľadiska bezpečnosti pri práci, 
uvažovať o jeho úplnom vyradení z prevádzky. Keďže absenciu tohto typu stroja nevie 
organizácia nahradiť, pre zabezpečenie uvedených činností je nutné uvažovať o zaobstaraní 
nového mechanizmu.
719014 – vratky 
     V roku 2014 mali MsS Nitra schválené prostriedky v rámci kapitálového transferu ( 62 288 
EUR ) na zakúpenie zariadenia na preosievanie kompostu. Do konca roka 2014 sa nákup 
neuskutočnil a nevyčerpané zdroje boli v roku 2015 v rámci koncoročného hodnotenia 
hospodárenia MsS vrátené na účet zriaďovateľa Mesto Nitra. 

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

     Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie MsS Nitra bol 
prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady dňa 25.08.2015. 




