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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 2017 a 

 
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2017 podľa predloženého 
návrhu 

 

Podpis predkladateľa: Ing. Anna Maťová, v.r. 



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb za rok 2017 

Príjmy (+ 42.980,- €) 

Príjmy 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

223 001 
Za predaj 

výrobkov, tovarov 
a služieb 

645.480,- + 11.470,- 656.950,- 

292 012 
Iné nedaňové 

príjmy – z 
dobropisov 

4.420,- + 4.720,- 9.140,- 

292 017 
Iné nedaňové 

príjmy – z vratiek 
0,- + 26.790,- 26.790,- 

 
Bežné príjmy 

spolu 3.006.820,- + 42.980,- 3.049.800,- 

 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú očakávané príjmy za predaj 

výrobkov, tovarov a služieb. Vyúčtovaním zálohových platieb za energie za rok 2016 boli 

dodávateľmi vyčíslené preplatky v hodnote 4.720,- €. Na základe ročného zúčtovania 

zdravotného poistenia za rok 2016 boli zdravotnými poisťovňami voči Správe zariadení 

sociálnych služieb vyčíslené preplatky zdravotného poistenia na verejnom zdravotnom poistení 

za zamestnávateľa v celkovej hodnote 26.790,- €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme 

zapojiť do rozpočtu SZSS na rok 2017.  

Výdavky ( + 42.980,- €) 

Výdavky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

620 
Poistné a príspevky 

do poisťovní 
522.050,- 

 
+ 4 720,- 

 
526.770,- 

637 018 
Vrátenie príjmov 
z minulých rokov 

1.500,- + 11.470,- 12.970,- 

637 037 Vratky 12.000,- + 31.510,- 43.510,- 
642 013 Na odchodné 17.500,- - 12.720,- 4.780,- 

642 015 
Na nemocenské 

dávky 
0,- + 8.000,- 8.000,- 

 
Bežné výdavky 

spolu 3.006.820,- + 42.980,- 3.049.800,- 

 

Rozpočtovým opatrením sa navyšujú výdavky na poistné a príspevky do poisťovní, 

rovnako aj  položka  vrátenie príjmov z minulých rokov, ktorá  predstavuje preplatky 

poberateľov sociálnych služieb k 31.12.2016,  vyplatené v roku 2017. Zvyšuje sa položka  



vratky zo  štátnej dotácie, ktorej skutočné čerpanie bolo v tomto roku vyššie z dôvodu zmeny 

výpočtu obsadenosti miest ambulantných sociálnych služieb. Zároveň navrhujeme  znížiť 

položku odstupné a vyčleniť prostriedky na  nemocenské dávky vyplácané organizáciou počas 

prvých 10 dní práceneschopnosti.  

 


