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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte 
SŠaRZ Nitra na rok 2013 
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenie v rozpočte 
SŠaRZ Nitra na rok 2013 
podľa predloženého návrhu 
 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 



 
 

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013 
 

1. SŠaRZ Nitra, príspevková organizácia, navrhuje v príjmovej  časti rozpočtu zmeny 
nasledovne (v EUR): 
 

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2013  

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2013 

453000 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov           0  + 152 174,19 152 174,19 

 Spolu 
 

 + 152 174,19 152 174,19 

 
 
Bežný transfer z rozpočtu Mesta zostáva nezmenený. 

 
Dôvodová správa: 
 
SŠaRZ Nitra, príspevková organizácia, eviduje  podľa stavu k 31. 12. 2012 na bankových 
účtoch a v pokladnici zostatok finančných prostriedkov v celkovej výške 152 174,19 EUR. 
 
V súlade s rozpočtovými pravidlami mesta Nitry navrhujeme použitie týchto finančných 
prostriedkov na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými  potrebami organizácie. 
 

2. SŠaRZ Nitra, príspevková organizácia, navrhuje vo výdavkovej časti rozpočtu zmeny 
nasledovne (v EUR): 
 

Kód Názov 

Schválený a 
upravený 

rozpočet  rok 
2013 

Rozpočtové 
opatrenie 

Upravený 
rozpočet rok 

2013 

632001 Energie   473 410 + 26 600   500 010 

635004 Údržba prevádz. strojov a zariadení     40 080 + 12 500     52 580 

635006 Údržba športových objektov     30 000 + 88 074,19   118 074,19 

713004 Nákup prevádz. strojov a zariadení         0 + 25 000     25 000 

 Spolu  + 152 174,19 
 

 
Bežný transfer z rozpočtu Mesta zostáva nezmenený. 
 

Dôvodová správa: 
 
SŠaRZ Nitra navrhuje uvedené finančné prostriedky použiť na pokrytie výdavkov v súlade 
s prevádzkovými potrebami organizácie, nasledovne: 



 
 
Letné kúpalisko 
- oprava detského bazéna       30 000 EUR 
- oprava podlahy po obvode 50 m bazéna      8 000 EUR 
 
Mestská hala 
- nákup čistiace automatu        5 000 EUR 
- úprava kotlového okruhu, výmena servopohonov     3 500 EUR 
- výmena ochranných kobercov na palubovku    20 000 EUR 
 
Tenisový areál Chrenová 
- montáž žalúzií do haly        4 000 EUR 
- rekonštrukcia spŕch         9 000 EUR 

 
Zimný štadión 
- oprava zatekajúcej strechy administratívnej časti a schodísk 15 000 EUR 

 
Mestský kúpeľ 
- oprava zatekajúcej strechy      10 000 EUR 
- oprava zatekania obtokového žľabu bazéna     11 000 EUR 
 
Dofinancovanie rozpočtovej položky energie vo výške 26 600 EUR ( náklady na spotrebu 
energií, ktoré neboli pokryté transferom z rozpočtu Mesta ).  
 
Zvyšnú časť prostriedkov vo výške 10 074,19 EUR navrhujeme použiť na pokrytie 
rozpočtovej položky všeobecnej údržby športových objektov ( odstraňovanie prevádzkových 
porúch ). 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
Mestská rada v Nitre prerokovala na svojom zasadnutí dňa 23. 04. 2013 návrh na rozpočtové 
opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013.  
 


