
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 

 

                                                                                  V Nitre dňa 25.08.2010 
 

                                                                                             Číslo materiálu:  1883/2010 
 

Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre 

k bodu :  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2010                                

 

Predkladá:                                                Návrh na uznesenie: 
Ing. Jozef Chrenko     Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
riaditeľ organizácie                                   p r e r o k o v a l o 

Návrh na rozpočtové opatrenie  
v rozpočte Mestských služieb Nitra 
na rok 2010  

 
 
                                  
 
       s c h v a ľ u j e 
Spracovala:      rozpočtové opatrenie v rozpočte  
Ing. Mária Mochnáčová     Mestských služieb Nitra na rok 2010 
hlavná ekonómka podľa predloženého návrhu 
 
 
Napísala: 
Ing. Mária Mochnáčová 
hlavná ekonómka 
 
Prizvať:          
                                                                                                  _______________________________ 

                                                                                                           podpis predkladateľa 

 

 



Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2010 

 

1. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia evidujú podľa stavu k 31.12.2009 na 
bankových účtoch a v pokladnici zostatok finančných prostriedkov z vlastných 
príjmov organizácie v roku 2009 v celkovej výške 8 452 eur. 

V súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry navrhujeme použitie týchto 
rozpočtových prostriedkov na prevádzkové potreby organizácie s tým, že bežný 
transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2010  

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2010 

453 
Zostatok finančných prostriedkov  
predchádzajúcich rokov (vlastné zdroje) 

              8 452               8 452  

 

2. Mestské služby Nitra navrhujú zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov 
organizácie v roku 2009 podľa stavu k 31.12.2009 v celkovej výške 8 452 eur použiť 
na výdavky v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie. Bežný transfer 
z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 
 

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 
rozpočet  
rok 2010  

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2010 

634003 Poistenie (motorové vozidlá)         1 800           8 452         10 252    
 

3. Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zmeny nasledovne: 
Presun z položky mzdy do položky: na odstupné, na odchodné a na nemocenské 
dávky v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie a v súvislosti s organizačnými  

             zmenami. Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 
 

4. Na strane výdavkov navrhujeme presun rozpočtových prostriedkov z položky 
Všeobecné služby bežného transferu do položky Rekonštrukcia a modernizácia 
kapitálových výdavkov nasledovne: 
- Rekonštrukcia komunikácií v priestoroch cintorína Chrenová vo výške 25 000 eur 
- Modernizácia autobusových prístreškov v meste Nitra vo výške 23 000 eur. 
Celkový transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 



Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2010  

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2010 

611000 Tarifný, osobný, základný, funkčný plat a náhrady        624 220   -           9 600           614 620   

637004 Všeobecné služby        780 310   -         48 000           732 310   
642012 Na odstupné             1 200              7 600               8 800  
642013 Na odchodné             1 200              1 200               2 400  
642015 Na nemocenské dávky             2 010                 800               2 810  

717002 
Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia a 
modernizácia 

                   -              48 000             48 000   

 
 

 

 

 

 

 

 


