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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 

 V rámci zvyšovania štandardov kvality v oblasti zabezpečenia prevádzkových 

podmienok, Zákon č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 

Príloha č. 2 definuje v Kritériu 4.1 Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä 

prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť 

sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu 

poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. 

             V zmysle Vyhlášky č. 259/2008 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v tabuľke č. 5 definuje 

parametre tepelno – vlhkostnej mikroklímy pre priestory s osobitnými požiadavkami. 

Zariadenia sociálnych služieb, konkrétne izby pacientov majú uvedenú teplotu v rozmedzí 20 

– 24oC. V letných mesiacoch sú miestnosti, kde sú ubytovaní prijímatelia (na južnej strane 

budovy) vyhriate nad 30oC v interiéri. 

              Na zabezpečenie daného štandardu, ktorý je zákonom definovaný, chceme pokračovať 

v montáži klimatizačných jednotiek na izbách prijímateľov, rovnako aj v miestnostiach pre 

odborný personál. Miestnosti sú prevažne orientované na južnú stranu, kde sú počas letných 

mesiacov miestnosti prehriate. Posledná fáza montáži klimatizácií prebehla ešte v roku 2019. 

Inštaláciu klimatizačného zariadenia na izbách, ktoré nedisponujú klimatizačnou jednotkou 

urgujú prijímatelia pobytovej služby. Z ich strany ide o dlhodobú požiadavku. 

 

 

 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 ( + 14.000,- €) 

Príjmy 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

312 001 
Transfery – zo 

štátneho rozpočtu 
1.002.630,- +14 000 ,- 1.016.630,- 

 

 

Navyšujeme transfery zo štátneho rozpočtu o 14.000,- € 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 ( + 14.000,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

610 Mzdy, platy 

2.261.780,- 

-10.370,- 

(vlastné zdroje) 

2.261.780,- 

610 Mzdy, platy 

+10.370,- 

(štátny 

rozpočet) 

620 
Poistné a príspevok 

do poisťovní 

792.500,- 

-3.630,- 

(vlastné zdroje) 

792.500,- 

620 
Poistné a príspevok 

do poisťovní 

+3.630,- 

(štátny 

rozpočet) 

713 004 Prevádzkových 

strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky 

a náradia 

 

11.300,- 

 

+14.000,- 

 

25.300,- 

 

 

 

V nadväznosti na zapojenie refundovaných mzdových prostriedkov z Implementačnej 

agentúry MPSVaR SR  do rozpočtu organizácie navrhujeme navýšenie výdavkov na mzdy 

a odvody v celkovej výške 14.000,- € a zároveň presun výdavkov z vlastných zdrojov na 

položku 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

(montáž klimatizačných jednotiek na izbách prijímateľov, a v miestnostiach pre odborný 

perosnál). 

 

 Organizácia týmto rozpočtovým opatrením nepožaduje zvýšiť dotáciu z rozpočtu 

mesta Nitra. 

 

 


