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                Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie  
                                  Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013 
 
 
Príjmy:  / v eurách/                                        Schválený               Návrh                  Upravený 
                                                                       rozpočet                  na úpravu            rozpočet         
 
212003 príjem z prenájmu priestorov               7 300                    - 7 300                          0 
223001 poplatky za predaj služieb                548 760                   + 7 300               556 060                          
 
Zdôvodnenie: 
Položku 212003 navrhujeme z rozpočtu vyradiť z dôvodu, že príjem z nájomného SZSS 
účtuje na podnikateľskú činnosť, ktorá sa v zmysle zákona nerozpočtuje. V rozpočte je príjem 
z nájomného zaradený za bývalú organizáciu Zariadenie pre seniorov ZOBOR, ktorá 
nevykonávala podnikateľskú činnosť a prenájom priestorov bol zaradený v zmysle zákona 
pod hlavnú činnosť. Zlúčením organizácií sa celý príjem z nájomného účtuje v SZSS na 
podnikateľskej činnosti, nakoľko SZSS ako nástupnícka organizácia má v živnostenskom liste 
uvedený prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom. Príjem z nájomného zaúčtovaný na podnikateľskej činnosti 
k 30.9.2013 činí 5 046 Eur. 
Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti v roku 2013 sa môžu zaradiť do príjmovej časti 
rozpočtu až v budúcom roku, preto výpadok z príjmov navrhujeme nahradiť očakávaným 
vyšším príjmom za poskytnuté sociálne služby (položka 223001).   
 
Výdavky:  / v eurách/                                Schválený                     Návrh                  Upravený 
                                                                   rozpočet                        na úpravu            rozpočet         
635009  údržba softvéru                              3 200                           - 1 200                     2 000   
636007  nájomné softvéru                                  0                          + 1 200                     1 200 
642013  na odchodné                                  8 980                           -  4 720                    4 260  
713004  nákup prevádz.strojov                  23 300                          -  4 600                  18 700 
714001  nákup automobilu                                 0                          + 9 320                     9 320 
Spolu návrh na úpravu výdavkov:                                                    0              
Zdôvodnenie: 
636007 finančné prostriedky na prenájom softvéru (sociálny modul) boli omylom 
naplánované na položke 635009 údržba softvéru. 
714001 nákup automobilu – SZSS začiatkom roka 2013 bola nútená kúpiť nový automobil 
/Fiat Doble/ na rozvoz stravy, nakoľko zmluva o výpožičke na predmet výpožičky – osobný 
automobil Fabia medzi SZSS a n.o. FAROS bola zo strany n.o. FAROS vypovedaná. 
Automobil  bol uhradený z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti v čiastke 11 640 
eur. Vzhľadom k tomu, že sa používa aj na hlavnú činnosť (rozvoz stravy do domácností) je 
potrebné čiastku v pomere rozvezených obedov na hlavnú činnosť zaradiť do rozpočtu. 
Finančné prostriedky na krytie nákupu auta v rozpočte navrhujeme vykryť z čiastky na nákup 
prevádz. strojov (kuchyňa Baničova ul.) preúčtovanej z hlavnej činnosti na podnikateľskú 
a z prostriedkov určených na odchodné, ktoré bolo vyplatené v roku 2012.  
                    
Stanovisko Mestskej rady: 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 29.10.2013 prerokovala „Návrh na rozpočtové 
opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie SZSS na rok 2013“ a odporučila Mestskému 



zastupiteľstvu v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 


