
 

 
MESTO NITRA 

 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Predkladateľ: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 

Kúpeľná 4, 949 01 Nitra 
zastúpená Ing. Milošom Dovičovičom, riaditeľom 
 

Číslo materiálu: 
 

988/2013 

Názov materiálu: 
 
 
 
 

 
Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 
2013 

Spracovateľ: 
 

 
Ing. Miloš Dovičovič, riaditeľ organizácie

Napísal: 
 

 
Mgr. Kristína Krajčovičová, ekonóm

Prizvať: 
 

 
 

Dátum rokovania MZ:
 

27. 06. 2013

Dátum vyhotovenia: 
 

 
12. 06. 2013

 
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 ch v a ľ u j e  
Rozpočtové opatrenie v rozpočte 
SŠaRZ Nitra na rok 2013 
podľa predloženého návrhu 
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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  

         97 814,19  + 18  000 115 814,19 

 
Spolu          97 814,19  + 18  000 115 814,19 

 
 
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. 
 
     Časť finančných prostriedkov vo výške 97 814,19 EUR bola v MZ dňa 09. 05. 2013 
schválená a presunutá do výdavkovej časti rozpočtu SŠaRZ podľa predloženého návrhu. 
Zostatok prostriedkov vo výške 54 360 EUR organizácia stále eviduje na účte 453 ( zostatok 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov ).   
 
     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 

635004 Údržba prevádz. strojov a zariadení     52 580 +   6 000   58 580 

635006 Údržba športových objektov     83 714,19 + 12 000   95 714,19 

 
Spolu  + 18 000 

 
 

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: 
 
Multifunkčné ihrisko Párovské Háje 
- oplotenie ihriska       1 500 EUR 

 
Futbalový štadión Krškany  
- prekládka el. vedenia       4 000 EUR 
 
Telocvičňa Hlboká ul.  
- kosba a likvidácia čiernej skládky       4 500 EUR 
- oplotenie areálu       2 000 EUR 
 
Futbalový štadión, Jesenského ul.  
- oprava ústredného  kúrenia       6 000 EUR 

 
 

3. 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 

611000 Tarifný, základný plat 210 000 - 30 000 180 000 

637027 Odmeny mimopracovného pomeru   10 000 + 30 000   40 000 

 Spolu          0  

 
 
Dôvodová správa: 
 
     Pri príprave rozpočtu na rok 2013 sa vychádzalo z predpokladu, v tom čase ešte 
neschválenej novely Zákonníka práce, a preto bola časť prostriedkov určených v minulých 
rokoch na financovanie pracovníkov formou Dohody o vykonaní práce pri prevádzke Letného 
kúpaliska presunutá do rozpočtovej položky 611000 tarifný, základný plat. V súvislosti 
s aktuálnym znením Zákonníka práce sa javí ako výhodnejšie a z hľadiska pracovných 
vzťahov pružnejšie ( pre zamestnávateľa SŠaRZ ) riešiť zamestnávanie pracovníkov na 
Letnom kúpalisku formou Dohody o vykonaní práce. Preto navrhujeme príslušný finančný 
objem presunúť medzi týmito dvoma položkami tak ako je uvedené v tabuľke.  
 
Stanovisko Mestskej rady  
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 06. 2013 prerokovala Návrh na rozpočtové 
opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ Nitra na rok 2013 podľa predloženého 
návrhu.  
 
 


