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Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2015

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

Položka Názov
Schválený 

rozpočet  rok 
2015

Rozpočtové 
opatrenie

Upravený 
rozpočet 
rok 2015

292027 Príjmy iné (z podnikateľskej 
činnosti – vlastné zdroje)

108 940 + 2 220 111 160

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.

Dôvodová správa:
292027 – príjmy z podnikateľskej činnosti
     MsS Nitra navrhujú voľné finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti  vo výške 2 220
EUR zapojiť do rozpočtu hlavnej činnosti a v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitry 
a použiť na pokrytie výdavkov v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie. Ide 
o zostatok finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti z roku 2014 v celkovej výške 
111 160 EUR ( zostatok prostriedkov očistený o odvedenú daň z príjmu ). Časť z finančných 
prostriedkov vo výške 48 700 EUR bola použitá na zakúpenie techniky na údržbu zelene 
a kvetinových záhonov ( schválené v MZ dňa 30.04.2015 uzn. č. 143/2015- MZ ), vo výške 
60 240 EUR na zakúpenie techniky pre potreby strediska komunikácie a strediska zelene ( 
schválené v MZ dňa 10. 09. 2015 uzn. 274/2015 – MZ ). 

2.Mestské služby Nitra, príspevková organizácia, navrhujú vo výdavkovej časti
   rozpočtu zmeny nasledovne (v EUR):

Položka Názov
Schválený  

rozpočet  na rok 
2015

Rozpočtové 
opatrenie

Upravený 
rozpočet na 

rok 2015

61100 Tarifný, osobný, funkčný plat 740 000 +    51 000 791 000

620 Poistné a príspevok do poisťovní 290 000 +    28 750 318 750

633006 Všeobecný materiál 142 900 +   22 220   165 120

642013 Na odchodné 4 576 -      3 356       1 220

635006
Rutinná a štandardná údržba   
budov, objektov alebo ich častí 

1 138 353 - 130 000 1 008 353

637004 Všeobecné služby 185 557 -    62 394    123 163

637027
Odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

9 200 -      4 000       5 200

713004
Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky 

100 845 +   100 000   200 845

Dôvodová správa:
611000 - Tarifný, osobný, funkčný plat
    Z dôvodu, že MsS v roku 2015 zabezpečujú vo zvýšenej miere potrebné práce a služby na 
strediskách verejnej zelene a miestnych komunikáciách vo vlastnej réžii, nie dodávateľsky
dochádza k nedostatku mzdových prostriedkov. Potrebné finančné prostriedky sa presunú 
z úspory na položkách údržby a služieb.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
     Odvod poistného z hrubých miezd



633006 – všeobecný materiál
     Finančné prostriedky vo výške 22 220 EUR (  2 220 EUR zapojenie finančných 
prostriedkov z podnikateľskej činnosti do rozpočtu hlavnej činnosti + 20 000 EUR úspora 
finančných prostriedkov na službách) budú použité na nákup všeobecného materiálu pre 
potreby všetkých stredísk MsSa na nákup ( doplnenie zásob ) posypovej soli s protispekacou 
prímesou  na zimnú údržbu komunikácií.  
642013 – Na odchodné 
     Úspora finančných prostriedkov vo výške 3 356 EUR 
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí  
     Úspora finančných prostriedkov vo výške 130 000 EUR 
637004 – Všeobecné služby 
     Úspora finančných prostriedkov vo výške 62 394 EUR
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
     Úspora finančných prostriedkov vo výške 4 000 EUR 
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
     Z dôvodu nevyhnutnej potreby nákupu techniky pre zimnú údržbu komunikácií a údržbu 
verejnej zelene budú úspory finančných prostriedkov z položky údržby vo výške 100 000 
EUR použité na nákup techniky pre všetky strediská MsS a pre potreby všetkých VMČ 
v meste Nitra.

Bežný transfer z rozpočtu obce zostáva nezmenený.




