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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 na rok 2021 a 

s c h v a ľ u j e 
 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb na rok 2021 podľa predloženého návrhu 

 

Podpis predkladateľa: PhDr. Libuša Mušáková, v.r. 



Dôvodová správa 

 Správa zariadení sociálnych služieb mala zostatok finančných prostriedkov z 
rozpočtu roku 2020 vyšší, než sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021. Zostatok 
prostriedkov vo výške 147.586,- € zahŕňa aj nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov 
vo výške 65.767,- €, ktoré možno použiť len na účel, na ktoré boli poskytnuté v zmysle zmluvy 
o finančnom príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre ÚoZ s ÚPSVaR Nitra na 
financovanie projektu „Pracuj, zmeň svoj život“. Finančné prostriedky budú použité na 
financovanie 95% mzdových výdavkov na vytvorenie 7 pracovných miest na obdobie od 
1.1.2021 – 30.9.2021. Zostatok prostriedkov z roku 2021 okrem vopred poskytnutého účelového 
finančného príspevku bol vo výške 81.820,- €. 

 Organizácia pri zostavovaní rozpočtu nepočítala s finančnými prostriedkami z vyššie 
uvedeného projektu, nakoľko výzva na predkladanie žiadostí bola zverejnená až v decembri 
2020, tieto finančné prostriedky neboli zahrnuté do rozpočtu organizácie na rok 2021.  

  Finančné prostriedky na mzdy a odvody vo výške vopred poskytnutého finančné 
príspevku z MPSVaR, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte organizácie na rok 2021 navrhujeme 
vykryť finančným príspevkom, ktorý bude organizácii v priebehu roku 2021 poskytnutý formou 
refundácie na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR v rámci projektu 
„Podpora opatrovateľskej služby v meste Nitra“ na obdobie 2 rokov od októbra 2019 do 
septembra 2021 . 

 Organizácia týmto rozpočtovým opatrením nepožaduje zvýšiť dotáciu z rozpočtu 

mesta Nitra. 

   

 



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb v roku 2021 

Príjmy ( + 72.590,- €) 

Príjmy 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

312 001 
Transfery – zo 

štátneho rozpočtu 
937.630,- + 65.000,- 1.002.630,- 

453 

Prostriedky 

z predchádzajúcich 

rokov 

140.000,- - 58.180,- 81.820,- 

453 

Prostriedky 

z predchádzajúcich 

rokov – štátny 

rozpočet 

0 + 65.770,- 65.770,- 

 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje zostatok prostriedkov z minulých 

rokov na skutočnú hodnotu, ktorá bola v rozpočte organizácie k 31.12.2020. Skutočný zostatok 

prostriedkov na položke 453 je v súčte vyšší o 7.590,- €. Zostatok prostriedkov z vlastných 

strojov je nižší o 58.180,- €, organizácia má zároveň zostatok nevyčerpaných účelových 

prostriedkov vo výške 65.770,- €.  

Zároveň sa navyšujú transfery zo štátneho rozpočtu o 65.000,- € nakoľko má 

organizácia aktuálne účinnú zmluvu s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR na projekt 

„Podpora opatrovateľskej služby v meste Nitra“, v rámci ktorej budú organizácii refundované 

mzdové prostriedky vynaložené na mzdy a odvody v období od novembra 2019 až po 

súčasnosť. 

 

 

Výdavky ( + 72.590,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

610 Mzdy, platy 

2.208.000,- 

- 43.100,- 

(vlastné zdroje) 
2.261.780,- 

610 Mzdy, platy 

+ 96.880,- 

(štátny 
rozpočet) 

620 
Poistné a príspevok 

do poisťovní 

773.690,- 

- 15.080,- 

(vlastné zdroje) 
792.500,- 

620 
Poistné a príspevok 

do poisťovní 

+ 33.890,- 

(štátny 
rozpočet) 

 

V nadväznosti na zapojenie refundovaných mzdových prostriedkov z Implementačnej 

agentúry MPSVaR SR a zároveň zapojením zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov 

na financovanie projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ do rozpočtu organizácie navrhujeme 

navýšenie výdavkov na mzdy a odvody v celkovej výške 130.770,- € a zároveň zníženie 

výdavkov z vlastných zdrojov v súvislosti s nižším zostatkom prostriedkov z minulých rokov 

o 58.180,- €. 



 

 


