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Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012.

Príjmy : v €

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
Rozpočet

Návrh  
na úpravu

Upravený
rozpočet

453 Zostatok prostriedkov – náhrada 
za výrub drevín

43 000 + 35 000 78 000

223 002 Za jasle, materské školy 
a školské kluby 

294 960 + 12 000 306 960

292 012 Príjmy z dobropisov 0 + 14 268 14 268

Návrh na úpravu príjmov rozpočtu predkladáme v dôsledku zvýšenej potreby prostriedkov 
na opilovanie drevín  z účelových prostriedkov za nevyčerpané finančné náhrady za výrub 
drevín z r.2009, 2010, ktoré budú použité na transfer pre Mestské služby.
Ďalšie zvýšenie príjmov súvisí s Dodatkom č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, 
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry.
Položka  príjmy z dobropisov sa zvyšuje o vratku prostriedkov zo Službytu za pripojovacie 
poplatky  u ZSE Distribúca pri pripojení bytových domov A,B,C,D z roku  2011.

Výdavky : v €

Vnútorná správa
Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh  
na úpravu

Upravený
rozpočet

637 005 Špeciálne služby 
-organizačno- procesný audit             0 +10 000 10 000

Jedná sa o navýšenie prostriedkov na špeciálne služby – audit - v dôsledku dodatočnej
potreby prostriedkov na  organizačno – procesný audit mesta a mestských organizácií.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh  
na 
úpravu

Upravený
rozpočet

637004 Všeobecné služby
Priemyselná zóna Juh D.Krškany – odmena 
1% pre mandatára   

   

11 831 -4 052 7 779

717002 Rekonštrukcie a modernizácie 
Rek. plynovej kotolne MŠ Golianova ul –
havarijný stav    65 700 -15 000 50 700

6370005 Špeciálne služby       



Ostatné práce súvisiace s real. stavieb 
(plány, BOZP, štúdie, GP, AD)    11 700 +15 320 27 020

Návrh na rozpočtové opatrenie (z ušetrených finančných prostriedkov) je z dôvodu 
nedostatku fin. prostriedkov na úhradu prác, ktoré sú aktuálne – oprava prívodu vodovodného 
potrubia ZPS Zobor, polohopis a výškopis – zameranie Pravý odbočovací pruh 
Dolnočermánska-Cabajská, zostatok ušetrených prostriedkov bude použitý na vypracovanie 
urbanisticke štúdie areálu kasární pod Zoborom

Odbor školstva, mládeže a športu
09601 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach
Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh  
na úpravu

Upravený
rozpočet

633 004 Nákup prevádzkových strojov      800 +5 000 5 800

633 006 Všeobecný materiál   3 800           +5 000 8 800

635 004 Oprava prevádzkových strojov      400        +2 000 2 400

Návrh na rozpočtové opatrenie vyplýva z Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28. 8. 2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry v zmysle  schválenej zmeny, kde „Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 
režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálneho technického vybavenia toho 
zariadenia školského stravovania      pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, kde má 
zákonný zástupca dieťa.“

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválen
ý
rozpočet

Návrh  
na 
úpravu

Upravený
rozpočet

641 001 Transfery v rámci verejnej správy –
Mestské služby – príspevok z fin.náhrady 
za výrub drevín

43 000 +35 000 78 000

Návrh na úpravu výdavkov rozpočtu predkladáme  v dôsledku zvýšenej potreby prostriedkov 
na opilovanie drevín  z viazaných prostriedkov nevyčerpané náhrady za výrub drevín 
z r.2009, 2010, ktoré budú použité na transfér pre Mestské služby.

Útvar hlavného architekta

Ekonomická
klasifikácia

Názov položky    Schválený
rozpočet

Návrh  
na úpravu

Upravený
rozpočet

637 011 Štúdie, expertízy, posudky
– UŠ – Areál kasární pod Zoborom

       
              0 +8 000    8 000



Návrh na rozpočtové opatrenie je predložený v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia MZ
č.68/2012 na schválenie zadania  pre spracovanie urbanistickej štúdie  - Areál kasární pod 
Zoborom




