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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 2019 a 

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

zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2019 podľa predloženého 

návrhu 

 

Podpis predkladateľa: Zuzana Jančovičová, v.r. 



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb na rok 2019 

Príjmy (+ 59 060,-  €) 

Príjmy 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

292 012 Z dobropisov 0,- + 5 740,00 5 740,00 

453 
Prostriedky 

z predchádzajúcich 
rokov 

60 000,- + 53 320,00 113 320,00 

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane príjmov zapájajú finančné prostriedky 
z dobropisov za energie a zároveň finančné prostriedky z výsledku hospodárenia za rok 2018 
presahujúce schválenú výšku prostriedkov, ktoré si organizácia zapojila do rozpočtu roku 2019 

 
Výdavky ( + 59 060,-  €) 

Bežné výdavky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

610 Mzdy 1.844.760,- + 14.800,- 1.859.560,- 

620 
Poistné a príspevky 

do poisťovní 
665.190,- + 5.200,- 670.390,- 

635 006 
Rutinná 

a štandardná 
údržba budov 

70.000,- - 20.000,- 50.000,- 

637 006 Náhrady 1 280,00 + 5 740,00 7 020,00 

637 037 Vratky 65 000,00 + 53 320,00 118 320,00 

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane výdavkov na základe §152a Zákonníka 
práce zapájajú výdavky na príspevky na rekreačné poukazy zamestnancov. Na základe § 24 
ods. 9 Zákona č. 523/2004 Z.z. v nadväznosti na §24 ods. 7 sa zapájajú finančné prostriedky 
z výsledku hospodárenia za rok 2018 presahujúce schválenú výšku prostriedkov, ktoré si 
organizácia zapojila do rozpočtu roku 2019. 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa presúvajú finančné prostriedky z položky 635 006 na 
mzdy a poistné, ktoré budú použité na mzdové ohodnotenie zamestnancov v pobytových 
sociálnych službách. 
 
 
 
 
 



Kapitálové výdavky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

713 004 

Nákup strojov, 
prístrojov, 

zariadení, techniky 
a náradia 

17 000,00 + 16 000,00 33 000,00 

714 001 
Nákup dopravných 

prostriedkov 
16 000,00 - 16 000,00 0 

 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa znižuje v rozpočte na kapitálové výdavky položka 
714 001 na nákup dopravných prostriedkov, tieto finančné prostriedky sa presúvajú a navyšujú 
sa nimi kapitálové výdavky na položke 714 004 na nákup strojov, prístrojov a zariadení – 
zakúpenie konvektomatu do kuchyne na Úseku stravovacieho zariadenia Zobor. 
 
Príjmy podnikateľská činnosť (+ 440,-  €) 

Príjmy 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

292 012 Z dobropisov 0,- + 440,00 440,00 

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane príjmov zapájajú finančné prostriedky 
z dobropisov za energie. 

 
Výdavky podnikateľská činnosť ( + 440,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

637 004 Všeobecné služby 470,00 + 440,00 910,00 

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa na strane výdavkov navyšujú prostriedky na 
všeobecné služby na zabezpečenie prevádzky v stravovacom zariadení Olympia. 

Mestská rada v Nitre, dňa 24.09.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre materiál 
schváliť. 

 


