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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 opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie 

Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2016 

s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2016 podľa predloženého 
návrhu

Podpis predkladateľa: Zuzana Jančovičová, v.r.



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb za rok 2016

Príjmy (+ 72.680,- €)

Príjmy
Schválený 
rozpočet

Návrh na úpravu
Upravený 
rozpočet

223 001
Za predaj 

výrobkov, tovarov a 
služieb

600.000,- + 25.680,- 625.680,-

223 003 Príjmy za stravné 540.000,- + 47.000,- 587.000,-

Bežné príjmy 
spolu 2.729.960,- + 72.680,- 2.802.640,-

Navýšenie rozpočtu na položkách 223 001 a 223 003 je potrebné z dôvodu, že 

plánované príjmy budú v roku 2016 prekročené. Očakávané zvýšenie príjmov je z dôvodu 

nárastu počtu poberateľov sociálnych služieb a nárastom počtu stravníkov odoberaním stravy 

priamou formou alebo rozvozom. Schválený rozpočet bude navýšený o 72.680,- €. Tieto 

finančné prostriedky navrhujeme rozdeliť do rozpočtu SZSS na rok 2016 nasledovne:   

Výdavky ( + 72.680,- €)

Výdavky
Schválený 
rozpočet

Návrh na 
úpravu

Upravený 
rozpočet

633 001 Interiérové vybavenie 3.000,- + 14.000,- 17.000,-

633 004

Prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, 
technika a náradie

7.660,- + 11.000,- 18.660,-

633 006 Všeobecný materiál 60.950,- + 10.000,- 70.950,-

637 018
Vrátenie príjmov 
z minulých rokov

0,- + 7.520,- 7.520,-

637 037
Vratky 15.360,- + 18.160,- 33.520,-

713 004
Prevádzkové stroje,
prístroje, zariadenie, 
technika a náradie 

5.000,- + 12.000,- 17.000,-

Bežné výdavky spolu 2.729.960,- + 72.680,- 2.802.640,-

Položka 633 001 – navrhujeme zvýšenie predmetnej položky na zakúpenie komplexného 

interiérového vybavenia reštauračnej miestnosti v Olympii. Nábytok v reštauračnej miestnosti 



je morálne a fyzicky opotrebovaný. Finančné prostriedky vo výške 14.000,- € budú použité 

na kúpu jedálenských stolov, jedálenských stoličiek, servírovacích vozíkov.

Položka 633 004 – navrhujeme zvýšenie položky o čiastku 11.000,- €. Finančné prostriedky 

budú použité na výmenu opotrebovaných prevádzkových prístrojov a zariadení v Olympii.

Položka 633 006 – finančné prostriedky vo výške 10.000,- € budú použité na kúpu 

základného inventáru v Olympii a to obedový servis, príbory a iný drobný inventár. Zakúpený 

inventár bude využívaný na poskytovanie stravovacích služieb seniorom.

Položka 637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov – predstavuje preplatky poberateľov 

sociálnych služieb k 31.12.2015, preplatky vo výške 7.520,- € boli vyplatené v roku 2016 

Položka 637 037 vratky – predstavuje vrátenie dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka za rok 

2015. Vratka vo výške 18.160,- € bola vyčíslená v dodatočnom vyúčtovaní príspevku 

MPSVaR za rok 2015.

Položka 713 004 – kapitálové výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku -

navrhujeme navýšenie položky o 12.000,-  €. Finančné prostriedky budú použité na kúpu rúry 

na pečenie,  univerzálneho robotu, konvektomatu a inej kuchynskej techniky v Olympii. Pre

zabezpečenia stravovania v požadovanom rozsahu je nutná výmena resp. zakúpenie kapacitne 

vyhovujúceho vybavenia.  

Mestská rada v Nitre dňa 23.8.2016 odporučila Mestskému zastupiteľstvu Návrh na 

rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 

v Nitre na rok 2016 schváliť.




