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

 

 

Podpis predkladateľa:  

PhDr. Libuša Mušáková, 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 

610 

Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a ostatné osobné 

vyrovnania 

2 063 000,- - 19 400,- 2 047 600,- 

620 
Poistné a príspevok 

do poisťovní 
735 000,- - 2 600,- 732 400,- 

637 027 
Odmeny 

zamestnancov 
mimoprac. pomeru 

10 000,- + 12 000,- 22 000,- 

642 015 
Na nemocenské 

dávky 
7 850, + 10 000,- 17 850,- 

 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením navrhujeme presun finančných prostriedkov z bežných 
výdavkov z položiek 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 
Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22 000,- EUR na položky 637 027 Odmeny 
zamestnancov mimopracovného pomeru a 642 015 Na nemocenské dávky, nakoľko tieto 
finančné prostriedky sme museli čerpať vo vyššej miere než sa predpokladalo z dôvodu 
zvýšeného čerpania PN a OČR počas pandémie koronavírusu. Taktiež sme na vykrytie 
niektorých pozícií uzatvárali  dohody o vykonaní práce mimopracovného pomeru.  
 
 

Kapitálové výdavky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh na 
úpravu 

Upravený 
rozpočet 

714 001 
Nákup dopravných 

prostriedkov 
        5 000,- - 5 000,- 0,- 

713 004 

Nákup strojov, 
prístrojov, 

zariadení, techniky 
a náradia 

0,- + 5 000,- 5 000.- 

 

V roku 2020 sme mali schválenú položku v rozpočte  714 001 Nákup dopravných prostriedkov 
vo výške 5 000,- EUR ako spoluúčasť v prípade schválenej žiadosti o finančný príspevok z MP 
SV a R, na zakúpenie špeciálneho motorového vozidla na prepravnú službu. Vzhľadom k tomu, 
že naša žiadosť nebola podporená, žiadame o presun týchto finančných prostriedkov na položku 
713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, kde ich vieme ešte v tomto 
roku efektívne použiť na výmenu opotrebeného technického vybavenia kuchyne. 
 



Navrhovaným rozpočtovým opatrením nedôjde k navýšeniu celkového schváleného rozpočtu 
výdavkov SZSS. 

 

Stanovisko MR: 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 03.11.2020 uvedený materiál prerokovala 
a odporúča MZ schváliť podľa predloženého návrhu. 


