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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 2018 a 

 
s c h v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2018 podľa predloženého 

návrhu 

 

Podpis predkladateľa:  



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb v roku 2018 

Príjmy (- 7 351,- €) 

Príjmy 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

453 

Prostriedky 

z predchádzajúcich 

rokov 

50.000,- + 39.966,- 89.966,- 

312 001 
Transfer zo  

štátneho rozpočtu  
720.960,- - 47.317,- 673.643,- 

 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa do rozpočtu zapájajú skutočné prostriedky  

z výsledku hospodárenia organizácie za rok 2017. Z dôvodu novely zákona o sociálnych 

službách a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2018 s MPSVaR a Mestom Nitra, 

sa upravuje  reálna výška poskytnutého  transferu zo štátneho rozpočtu, ktorá je v porovnaní 

s pôvodnou rozpočtovanou výškou  znížená   o 47.317,- €.  

 

 

Výdavky ( - 7 351,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 
Návrh na úpravu 

Upravený 

rozpočet 

637 037 Vratky 75 000,- - 7.351,- 67.649,- 

 

V nadväznosti na zníženie dotácie zo štátneho rozpočtu a zúčtovania skutočného vrátenia 

prostriedkov z dotácie za rok 2017  sa upravuje výška položky vratky, ktorou je  v zmysle 

zmluvy priebežne vrátená nevyčerpaná časť dotácie zo štátneho rozpočtu.      
 


