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Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 
a použitie Fondu rozvoja bývania  
 
 
Výdavky ( v eurách )  + 488 324  (krytie z prebytku rozpočtu)  
 
 
Vnútorná správa 
 
Ekonomická 
klasifikácia 

Názov položky     Schválený 
rozpočet 

Návrh  
na úpravu 

Upravený 
rozpočet 

642001 Transfer pre Energetickú agentúru        0 + 60 684   60 684 
 
Uznesením č. 156/2008 MZ schválilo vstup Mesta Nitry do združenia právnických osôb 
s názvom Energetická agentúra v Nitre a zároveň schválilo spolufinancovanie činnosti 
agentúry počas rokov 2008 – 2011. Navrhnuté finančné prostriedky predstavujú náklady 
agentúry do septembra tohto roku, kedy agentúra očakáva prísun financií z Európskej únie. Po 
obdržaní čiastky agentúra opätovne  vráti mestu sumu presahujúcu 21 % nákladov na činnosť 
agentúry pre príslušný rok (t.j. 36 924,- €).  
 
Ekonomická 
klasifikácia 

Názov položky           
 

Schválený 
rozpočet  

Návrh 
na úpravu 

Upravený 
rozpočet 

633006 Nákup kariet DESFIRE MIFARE – 
- projekt Mestská karta 

      0 + 24 000  24 000  

711003,4 Nákup softvéru, licencií – 
- projekt Mestská karta 

      0 + 60 000   60 000 

713002 Nákup výpočtovej techniky – 
- projekt Mestská karta   

      0 + 14 000   14 000 

 
Finančné prostriedky navrhujeme zaradiť do rozpočtu z dôvodu realizácie projektu Mestská 
karta. 
 
 
Vnútorná správa – Mestský sociálny podnik 
 
Ekonomická 
klasifikácia 

Názov položky     Schválený 
rozpočet 

Návrh  
na úpravu 

Upravený 
rozpočet 

610 Mzdy                            0 + 52 080  52 080 
620 Odvody       0 + 18 190  18 190 
637014 Stravovanie       0 +   7 950    7 950 
637016 Prídel do sociálneho fondu       0 +   1 560    1 560 
 
Finančné prostriedky sú potrebné na krytie výdavkov zamestnancov Mestského sociálneho 
podniku, nakoľko v pôvodnom schválenom rozpočte na rok 2010 nie je s nimi uvažované. 
Konkrétne sa jedná  o výdavky vo výške 50 % z ceny práce (zvyšných 50 % uhrádza 
ÚPSVaR) a 100 % výdavky na stravovanie zamestnancov a zákonný prídel do sociálneho 
fondu.   
                   



 
Útvar školského úradu  
  
Ekonomická 
klasifikácia 

Názov položky     Schválený 
rozpočet 

Návrh  
na úpravu 

Upravený 
rozpočet 

642 Dofinancovanie školstva 121 100 - 121 100       0 
642005 Transfer pre neštátne školy a zariadenia 986 000 +130 960 1 116 960 

 
Rozpočtové opatrenie je navrhnuté na úrovni predloženého návrhu VZN č. 1/2010 o určení  
výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka ZUŠ, poslucháča  jazykovej školy a dieťa MŠ 
ŠZ so sídlom na území mesta Nitry.  
 
Ekonomická 
klasifikácia 

Názov položky     Schválený 
rozpočet 

Návrh  
na úpravu 

Upravený 
rozpočet 

642014 Transfery jednotlivcom 
- projekt zdravej výživy  

       0 +  71 000   71 000 

 
Navrhnutým transferom  mesto podporí doplnkovú výživu (mliečne výrobky) žiakov 1. – 4. 
ročníka ZŠ. 
 
Ekonomická 
klasifikácia 

Názov položky     Schválený 
rozpočet 

Návrh  
na úpravu 

Upravený 
rozpočet 

713004 Nákup interaktívnych tabúľ pre 14 ZŠ        0 +  49 000   49 000 
 
Finančné prostriedky navrhujeme zaradiť do rozpočtu na nákup  interaktívnych tabúľ pre 
všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.   
 
Oddelenie výstavby a rozvoja 
 
Ekonomická 
klasifikácia 

Názov položky     Schválený 
rozpočet 

Návrh  
na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

716 Ostatné práce súvisiace s PPD 
(aktualizácie, prepracovanie starších PD  

      0 + 10 000   10 000 

635005 Prevádzkové náklady na centrálne 
riadenie CSS 

      0 +   5 000     5 000 

713005 Radarové merače rýchlosti       0 + 15 000   15 000 
717002 Energetická certifikácia objektov  

zrekonštruovaných  stavieb 
      0 + 20 000   20 000 

637005 Ostatné práce súvisiace s realizác. stavieb 
(vytyčovanie podzemných inž.sietí, plány 
BOZP, archeolog. výskumy, náklady  
súvisiace s neskolaudovanými  stavbami, 
štúdie, geom. plány, autorský dozor)   

      0 + 40 000   40 000 

637012 Pripojovacie podmienky       0 + 20 000   20 000 
637004 Rozmnožovacie práce na súťaže VO       0  + 10 000   10 000 

 
Uvedené výdavky neboli zaradené do rozpočtu roku 2010, väčšina z nich je k realizácii 
stavieb nevyhnutná. 



 
 
Použitie Fondu rozvoja bývania ( v eurách) 
 
Obytný súbor Nitra – Diely IV bytové domy A,B,C,D ( 92 b.j. + TV a IS ). 
 
Technické objekty – IS a TV  700 930 
 
Výstavba bytových domov            12   
 
Financovanie  výstavby obytného súboru Nitra – Diely IV bytové domy A, B, C, D bolo 
schválené MZ dňa 10.12.2009 uznesením  č. 349/2009-MZ . Uvedená čiastka z FRB 
predstavuje vlastné zdroje financovania. Na vykrytie financovania  celého obytného súboru 
mesto  podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z MVaRR a poskytnutie pôžičky zo ŠFRB. 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet  pri MZ  
 
Komisia pre financovanie a rozpočet na svojom zasadnutí dňa 21.1.2010 prerokovala „Návrh 
na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010“ a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 
podľa predloženého návrhu s nasledovnou zmenou: 
- vypustiť v rozpočtových opatrení v kapitole Oddelenie výstavby a rozvoja položku 713005 
„Radarové merače rýchlosti“ vo výške 15 000,- € a finančné prostriedky ponechať ako 
rezervu na dopravné značenia.  


