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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo 
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte 
Mestských služieb Nitra na rok 2013 
schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie v rozpočte 
Mestských služieb Nitra na rok 2013 
podľa predloženého návrhu 
 

 
 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 
 
 



  

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013 
 
 

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

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2013  

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2013 

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov (vlastné zdroje)          0  + 13 872,47    13 872,47 

292012 Príjmy z dobropisov (vlastné zdroje)          0  + 11 433,47    11 433,47 
292027 Príjmy iné (z podnikateľskej činnosti)  + 70 038,86    70 038,86 

 Súčet 
 

 + 95 344,80  
 

 
Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený. 

 
Dôvodová správa: 
Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, evidujú   podľa stavu k 31.12.2012              
na bankovom účte a v pokladnici zostatok finančných prostriedkov z vlastných 
zdrojov z roku 2012 v celkovej výške 14 039,94 EUR, na rozpočtovej položke Príjmy 
z dobropisov evidujú prijaté finančné prostriedky zo zúčtovania energií z roku 2012 
vo výške 11 433,47 EUR. 
Mestské služby Nitra navrhujú presun zostatku finančných prostriedkov 
z podnikateľskej činnosti k 31.12.2012 vo výške 70 038,86 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 
2013 

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2013 

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, 
objektov, ich častí     119 760 + 29 344,80    149 104,80 

713005 Nákup špeciálnych zariadení         0 + 50 000      50 000 

714001 Nákup osobných automobilov         0 +   8 000        8 000 

714004 Nákup nákladných vozidiel         0 +   8 000        8 000 

 Súčet + 95 344,80 
 

 
 
 



  

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, nasledovne: 
- na opravy a údržbu miestnych komunikácií, priestranstiev v súvislosti so stavom   

týchto objektov po zimnom období vo výške 29 344,80 EUR 
- na nákup nadstavby – špeciálnej kropiacej cisterny vo výške 50 000 EUR, nakoľko 

súčasná cisterna je v dezolátnom stave (bola obstaraná v roku 1987) 
- na nákup 2 ojazdených osobných motorových vozidiel vo výške 8 000 EUR ako 

náhradu za súčasné, ktoré sú fyzicky či morálne opotrebované (dátum obstarania 
v roku 1997 a druhé obstarané v roku 2003) 

- nákup ojazdeného nákladného vozidla v cene 8 000 EUR, ako náhradu za pôvodné 
nákladné motorové vozidlo, ktoré sa používalo od roku 1976 do roku 2012, kedy 
bolo vyradené z majetku organizácie. 

 
 


