
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 

 

                                                                                  V Nitre dňa 01.12.2010 
 

                                                                                             Číslo materiálu:  2037/2010 
 

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, navrhujú prebytok voľných finančných 

prostriedkov z podnikateľskej činnosti vo výške 50 000,00 eur použiť na zlepšenie 

finančnej situácie hlavnej činnosti. Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva 

nezmenený. 

 

Príjem (v eurách) 

Kód Názov 

Schválený a 

upravený 

rozpočet  rok 

2010  

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet rok 

2010 

292027 Iné (nedaňové príjmy)      100 000         + 50 000         150 000     

 

2. Mestské služby Nitra navrhujú prebytok voľných finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti vo výške 50 000,00 eur použiť na výdavky v súlade 

s prevádzkovými potrebami organizácie. Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva 

nezmenený. 

 

Výdavky (v eurách) 

Kód Názov 

Schválený a 

upravený 

rozpočet  rok 

2010  

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet rok 

2010 

633006 Všeobecný materiál     118 300    +   20 000      138 300 

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov     184 900        +   20 000      204 900 

637004 Všeobecné služby 850 310    +   10 000      860 310 

 

 

Dôvodová správa 

V súvislosti s vykonávanými opravami MK a ostatného majetku, ktorý má v správe 

príspevková organizácia  Mestské služby Nitra vznikli zvýšené výdavky na materiál, 

preto je nevyhnutné navýšiť rozpočtovú položku, aby bol zabezpečený dostatok 

finančných zdrojov na nákup materiálu, predovšetkým posypového materiálu pre 

zimnú údržbu MK. 

V súvislosti s vykonávanou údržbou majetku, ktorý má v správe príspevková 

organizácia  Mestské služby Nitra vznikli zvýšené výdavky, preto je nevyhnutné 

navýšiť rozpočtovú položku, aby bol zabezpečený dostatok finančných zdrojov.  

 



3. Vo výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme zmeny nasledovne: 

 

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 

Kód Názov 

Schválený a 

upravený 

rozpočet  rok 

2010  

Rozpočtové 

opatrenie 

Upravený 

rozpočet rok 

2010 

642012 Na odstupné         8 800     -       5 100              3 700     

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny       98 000 +      5 100          103 100 

 Súčet                  0  

 

 

Dôvodová správa 

Mestské služby Nitra dosiahli úsporu v položke odstupné, nakoľko nebolo možné 

z prevádzkových dôvodov uskutočniť plánované organizačné zmeny v roku 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


