
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra

                                                                                V Nitre dňa 09.05.2012

                                                                                             Číslo materiálu:  473 /2012

Mestskému zastupiteľstvu

v Nitre

k bodu :  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2012                                                                                        

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 2012

s c h v a ľ u j e

                            

Spracovala: Rozpočtové opatrenie v rozpočte
Ing. Mária Mochnáčová Mestských služieb Nitra na rok 2012
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 2012

1. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú v príjmovej časti rozpočtu 
zmeny nasledovne (v EUR):

Kód Názov

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2012 

Rozpočtové 
opatrenie

Upravený 
rozpočet rok 

2012

453
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
(vlastné zdroje)

                  0 +  6 965,63        6 965,63

292027 Príjmy iné (z podnikateľskej činnosti)                   0 + 90 000      90 000

Súčet + 96 965,63

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:
Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, evidujú   podľa stavu k 31.12.2011              
na bankovom účte a v pokladnici zostatok finančných prostriedkov z vlastných 
príjmov organizácie v roku 2011 v celkovej výške 6 965,63 EUR.
Mestské služby Nitra navrhujú výpadok príjmov rozpočtu z transferu z rozpočtu obce 
riešiť presunom finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti vo výške 90 000 
EUR.

              V súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry navrhujeme použitie týchto   
              finančných prostriedkov na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými  
              potrebami organizácie.

2. Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú vo výdavkovej časti rozpočtu 
zmeny nasledovne (v EUR):

Kód Názov

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2012

Rozpočtové 
opatrenie

Upravený 
rozpočet rok 

2012

635006 Rutinná a štand. údržba budov, objektov, ich častí      32 440 +   70 000    102 440

637004 Všeobecné služby      843 530 +   26 965,63    870 495,63

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:
Mestské služby Nitra navrhujú uvedené finančné prostriedky použiť na pokrytie 
výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie, t.j. na opravy a údržbu 
miestnych komunikácií a priestranstiev v súvislosti so zvyšovaním objemu 
spravovaného majetku a zhoršujúcemu sa stavu tohto majetku najmä po zimnej 
údržbe a na pokrytie výdavkov na uskladňovanie a likvidáciu odpadov.




