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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. 



Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa 

zariadení sociálnych služieb v roku 2021 

Príjmy ( + 7.930,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

292 012 Z dobropisov 0 + 7.930,- 7.930,- 

  

 Navrhovaným rozpočtovým opatrením SZSS navrhuje na strane príjmov zapojiť 

finančné prostriedky z dobropisov za energie presahujúce schválenú výšku prostriedkov, ktoré 

si organizácia zapojila do rozpočtu roku 2020. 

 

Výdavky ( + 7.930,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

635 006 
Údržba budov, 

objektov a ich častí 
38.200,- - 21.200,- 17.000,- 

714 
Nákup dopravných 

prostriedkov 
0,- + 24 930,- 24.930,- 

716 

Prípravná 

a projektová 

dokumentácia 

0,- + 4.200,- 4.200,- 

 

 

Nakoľko bez vyhotovenia projektovej dokumentácie nebude v roku 2021 možné žiadať 

MPSVaR SR o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb (rekonštrukciu a stavebné 

úpravy) v Zariadení pre seniorov ZOBOR a následne zrealizovať rekonštrukciu zárubní na 

oddelení ZOS a debarierizáciu kúpeľní na oddelení ZpS, SZSS preto navrhuje presunutie časti 

na to vyčlenených finančných prostriedkov a ich prerozdelenie na investičné akcie, ktoré bude 

možné zrealizovať v roku 2021. 

Časť prostriedkov vo výške 4.200,- € SZSS navrhuje presunúť na položku 716 – 

projektová dokumentácia, ktorú je nutné zabezpečiť, aby v budúcom roku bolo možné 

realizovať zamýšľanú rekonštrukciu na oddelení ZOS – rozšírenie zárubní a na oddelení ZpS - 

debarierizáciu kúpeľní. 

Organizácia potrebuje riešiť aj zakúpenie ďalšieho úžitkového automobilu 

s izotermickou úpravou na rozvoz stravy, nakoľko na teréne Zobor a Drážovce je stále 

využívané klasické osobné auto bez hygienou požadovanej izotermickej úpravy. Na tento účel 

organizácia navrhuje presun finančných prostriedkov, ktoré nebude možné využiť na stavebné 

úpravy v kombinácii so zapojenými príjmami z dobropisov, spolu vo výške 24.930,- €. 

 

 

 

 

 

 



 

Príjmy podnikateľská činnosť ( + 1.180,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

292 012 Z dobropisov 0 + 1.180,- 1.180,- 

  

 Navrhovaným rozpočtovým opatrením SZSS na strane príjmov navrhuje zapojiť iné 

finančné prostriedky, ktoré pozostávajú z DPH z odberateľských faktúr za rok 2020, ktorých 

úhrada bola prijatá v roku 2021.  

 

 

Výdavky podnikateľská činnosť ( + 1.180,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

633 001 
Interiérové 

vybavenie 
340,- + 1.180,- 1.520,- 

  

 Zapájané príjmy organizácia navrhuje použiť na navýšenie položky 633 001, nakoľko 

z dôvodu hygienického auditu je nutné vymeniť nevyhovujúce vybavenie kuchyne (pracovné 

stoly, regály, skrinky). 

 

 

Organizácia týmto rozpočtovým opatrením nepožaduje zvýšiť dotáciu z rozpočtu 

mesta Nitra. 

 

 


