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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

„Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021“ 
 

s c h  v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenia  v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 podľa 

predloženého návrhu 

 
 

 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 

 



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021. 
 
 

Príjmy ( +2 762 916,- €) 

 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

    Rozpočet 
 po zmenách 

454001   Z rezervného fondu obce  0 +1 406 586 
 

1 406 586 

514002 Úver ŠFRB 2020 - Diely III. BD C 307 
Tokajská 

0 +1 284 410 1 284 410 

514002 Úver ŠFRB 2020 - Diely III. BD C 307 
Tokajská - technická vybavenosť                     

0    +71 920 71 920 

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa zapájajú do príjmov prostriedky z rezervného fondu 
mesta .V návrhu  predkladáme úpravu rozpočtových príjmov o úvery zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania , ktoré boli prijaté v roku 2020 na výstavbu  BD C 307 - Diely III .Tokajská a TV. 
 

 

Výdavky ( +2 762 916,-  €) 

 

Odbor investičnej výstavby   ( +1 637 916,- €)  

 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

717001 BD C-307 -  Diely Tokajská Nitra + TV – 
úver ŠFRB 2020 

0 +1 356 330 1 356 330 

717001 BD C-307 -  Diely Tokajská Nitra + TV 0 +281 586 281 586 
 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov o finančné prostriedky na 
výstavbu BD C-307 -  Diely Tokajská Nitra a  TV. Ide o zaradenie výdavkov financovaných z úveru 
ŠFRB a z vlastných zdrojov mesta na investičnú akciu presunutú z roku 2020 v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2020-MZ zo dňa 10.12.2020. Rozpočet výdavkov 
financovaných  z účelovej dotácie bude upravený v zmysle legislatívy po jej prijatí. 
 

Odbor majetku ( +290 000,- €)  

 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

711001 nákup pozemkov     0 +71 400 71 400 
712001 nákup nehnuteľností 0 +218 600 218 600 

 
V návrhu predkladáme navýšenie výdavkov  v rozpočtovej kapitole odbor majetku 
o finančné  prostriedky na nákup nehnuteľností v k.ú. Nitra - stavba súpisné číslo  107- rodinný dom  
a pozemky p.č. 1557 a 1558 v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 2057/2020/OM. Kúpa 
nehnuteľnosti súvisí s realizáciou Kreatívneho centra Nitra – kino Palace. 
 

 



Odbor kultúry  ( +170 000,- €)  

 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

642002 Dotácie - kultúra a kreatívny priemysel     0 +120 000 120 000 
642002 Dotácie - kultúrne pamiatky a 

pamätihodnosti 
0 +50 000 50 000 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2020-MZ zo dňa 10.12.2020 o dotácie na kultúru 
a kreatívny priemysel a dotácie na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.. 
 
Odbor školstva, mládeže a športu  (+615 000,- €)  

 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

642001 Dotácie športovým klubom 0 +600 000 600 000 
642001 Dotácie na neformálne vzdelávanie 0 +15 000 15 000 

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2020-MZ zo dňa  10.12.2020. 
 

Odbor sociálnych služieb (+30 000,- €)  

 
  schválený 

rozpočet 
návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

642001 Dotácie pre sociálnu oblasť     0 +30 000 30 000 
 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2020-MZ zo dňa  10.12.2020. 
 

Turistické informačné centrum Nitra (+20 000,- €)  

 

  schválený 
rozpočet 

návrh na 
zmenu 

rozpočet 
po zmenách 

642001 Dotácie - Podpora a rozvoj cestovného 
ruchu v meste Nitra 

0 +20 000 20 000 

 
Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet výdavkov v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2020-MZ zo dňa  10.12.2020. 
 
 
 


