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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 opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie 
Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2020  
s c h v a ľ u j e 
rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb na rok 2020 podľa predloženého návrhu 

 

Podpis predkladateľa:  

PhDr. Naďa Šimová, v.r. 



 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb na rok 2020 

Výdavky ( 0,-  €) 

Bežné výdavky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

632 001 Energie 160 000,- - 5 000,- 155 000,- 

633 006 
Všeobecný 

materiál 
72.100,- - 2 300,- 69 800,- 

 
635 006 

 

Údržba budov, 
objektov alebo ich 

častí 

 
25 000,- 

 
- 5 000,- 

 
20 000,- 

 
 

Kapitálové výdavky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

713 004 

Nákup strojov, 
prístrojov, 

zariadení, techniky 
a náradia 

5 000,- + 12 300,- 17 300,- 

 
 
Dôvodová správa 

Správa zariadení sociálnych služieb mala v roku 2019 naplánovaný kapitálový výdavok na 
obstaranie nového konvektomatu na úseku stravovacieho zariadenia Zobor. Obstaranie sa však 
v roku 2019 nepodarilo zrealizovať.  

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navrhuje presun finančných prostriedkov 
z bežných výdavkov z položiek 632 001 energie, 633 006 všeobecný materiál a 635 006 údržba 
budov v celkovej sume 12.300,- € do kapitálových výdavkov na položku 713 004 nákup 
strojov, prístrojov, zariadení a techniky, z dôvodu cenovej ponuky na nákup konvektomatu vo 
výške 17 300,- €. Výmena konvektomatu je však v roku 2020 nutná z dôvodu jeho fyzického 
opotrebenia a narastajúcich výdavkov na jeho opravy. 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením nedôjde k navýšeniu celkového schváleného rozpočtu 
výdavkov SZSS. 
 
Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia: 

Komisia na svojom riadnom zasadnutí dňa 10. 03. 2020 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre schváliť rozpočtové opatrenie príspevkovej organizácie SZSS podľa 
predloženého návrhu. 

 



 


