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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 opatrenie v rozpočte príspevkovej 

organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2021 a  

s c h v á ľ u j e 

Rozpočtové opatrenie 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 čoraz početnejších potrieb na pokrytie dopytu po rozvoze stravy pre seniorov 

mesta Nitry, Správa zariadení sociálnych služieb vysúťažila cez EKS pre tieto účely úžitkové 

motorové vozidlo Opel Vivaro, typ karosérie VAN s lehotou dodania do 30.11.2021. Vozidlo 

bude dodané v základnom výrobnom prevedení, z tohto dôvodu v zmysle hygienických 

požiadaviek s cieľom zabezpečenia vyhovujúcej teploty stravy dodávanej našim prijímateľom 

sociálnych služieb je potrebné dovybaviť ho izotermickou úpravou ihneď po prevzatí vozidla 

od zmluvného dodávateľa. 

 Predpokladané výdavky na izotermickú úpravu vozidla na rozvoz stravy plánujeme 

pokryť nevyčerpanými prostriedkami bežných výdavkov, ich preklasifikáciou na kapitálové 

výdavky nasledovne: 

             Výdavky  (0,- €) 

Výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

zdroj 
položka 

EK 

názov položky EK 
   

46 637 006 Náhrady 40 477,76 - 4 000 ,- 36 477,76 

46 714 001 

Nákup dopravných 

prostriedkov 

všetkých druhov 

24 930,- + 4 000 ,- 28 930,- 

 

 

V rámci rozpočtového opatrenia navrhujeme preklasifikovať čiastku 4 000,- € z 

bežných výdavkov na kapitálové výdavky. Na položke bežných výdavkov 637 006 – Náhrady 

v roku 2021 evidujeme nízke čerpanie príspevkov na rekreácie zapríčinené najmä stále 

trvajúcou pandemickou situáciou, z tohto dôvodu navrhujeme presunúť uvedené finančné 

prostriedky na kapitálové výdavky, na položku 714 001 - Nákup dopravných prostriedkov 

všetkých druhov.   

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov na izotermickú úpravu úžitkového vozidla 

na rozvoz stravy bude závisieť od výsledku verejného obstarávania na zabezpečenie 

izotermickej úpravy vozidla. 

 

 

 

Organizácia týmto rozpočtovým opatrením nepožaduje zvýšiť dotáciu z rozpočtu mesta Nitra.

   


