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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: Marek Hattas, v.r. 



Dôvodová správa 

 V rámci poskytovania sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb v pobytovom 

Zariadení pre seniorov Zobor so sídlom Jánskeho 7, Nitra, je každodenne zabezpečované aj 

pranie posteľnej bielizne, pranie osobného oblečenia prijímateľov sociálnych služieb, ako aj 

pracovné oblečenie zamestnancov.  

Pranie bolo doteraz realizované profesionálnou práčkou zn. MIELE s kapacitou 12 kg 

bielizne. Práčka je v prevádzke od mája 2011. Zabezpečuje sa ňou chod prevádzky pre 159 

prijímateľov sociálnych služieb a náklady na jej opravu sa z roka na rok zvyšujú a stávajú sa 

nerentabilnými. Vzhľadom na uvedené opotrebenie práčky 11 ročným pravidelným 

používaním, častým opravám a vysokým nákladom na údržbu, je nutné obstaranie novej 

profesionálnej práčky na plynulé zabezpečenie celej pevádzky. 

 Za účelom kontinuálneho zabezpečovania kvality poskytovaných služieb aj v tejto 

oblasti navrhujem úpravu rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb nasledovne : 

             Výdavky  (0,- €) 

Výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

zdroj 
položka 

EK 

názov položky EK 
   

46 637 006 Náhrady  36 477,76 - 7 120,- 29 357,76 

46 713 004 

Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov a 

zariadení 

25 300,- + 8 580,- 33 880,- 

46 714 001 
Nákup osobných 

automobilov 
28 930,- - 710,- 28 220,- 

46 716 
Prípravná a projektová 

dokumentácia 
4 200,- -750,- 3 450,- 

V rámci rozpočtového opatrenia navrhujem preklasifikovať čiastku 7 120,- € z bežných 

výdavkov na kapitálové výdavky v rámci toho zdroja 46. Na položke bežných výdavkov 

637 006 – Náhrady v roku 2021 je evidované nízke čerpanie príspevkov na rekreácie 

zapríčinené najmä stále trvajúcou pandemickou situáciou, z tohto dôvodu navrhujem presunúť 

uvedené finančné prostriedky na kapitálové výdavky, na položku 713 004 - Nákup 

prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.   

Zároveň navrhujem zmenu účelu čerpania kapitálových výdavkov z položky 714 001 - 

Nákup osobných automobilov a z položky 716 - Prípravná a projektová dokumentácia v zmysle 

vyššie uvedenej tabuľky na položku 713 004. 

 

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



 


