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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 2022 a 

s c h v á ľ u je  

Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie 

Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022 podľa 

predloženého návrhu 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 Správa zariadení sociálnych služieb mala zostatok vlastných finančných prostriedkov z 

rozpočtu roku 2021 nižší, než sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022. Zostatok 

vlastných prostriedkov bol k 31.12.2021 vo výške 65.471,41 € a oproti plánovanému zostatku 

80.000,- € bol nižší o 14.528,59 €. 

Rozdiel medzi plánovaným a skutočným zostatkom vlastných finančných prostriedkov z roku 

2021 v sume 14.528,59 € organizácia navrhujeme vykryť finančným príspevkom, ktorý bude 

organizácii v priebehu roku 2022 poskytovaný formou refundácie na základe zmluvy s MPSVaR SR 

v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Nitra“ na obdobie od januára 2022 do 

novembra 2023 . 

 Organizácia mala k 31.12.2021 aj zostatok kapitálových a účelovo určených finančných 

prostriedkov, ktoré boli v celkovej výške 127.285,65 €. Zostatok tvorí transfer z MPSVaR SR v sume 

95.113,20 € na odmeny za II. vlnu pandémie, kapitálový transfer v rámci projektu z MPSVaR SR vo 

výške 23.500,- € na debarierizáciu ZpS, kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 4.000,- 

€ ako spoluúčasť pri realizácii projektu na debarierizáciu ZpS, zostatok finančných darov a grantov 

vo výške 4.491,70 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 180,75 €.  Organizácia pri zostavovaní 

rozpočtu nepočítala s týmito finančnými prostriedkami, a preto uvedené finančné prostriedky neboli 

zahrnuté do rozpočtu organizácie na rok 2022.  

   

 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 2022 

Príjmy ( + 127.285,- €) 

Príjmy 
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu 

Upravený 

rozpočet 

312 001 
Transfery – zo štátneho 

rozpočtu 
1.007.184,- 

+ 14.528,- 

(štátny zdroj) 
1.021.712,- 

453 
Prostriedky 

z predchádzajúcich rokov 
80.000,- 

- 14.528,- 

(vlastné zdroje) 
65.472,- 

453 
Prostriedky 

z predchádzajúcich rokov 
0,- + 127.285,- 127.285,- 

 

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa upravuje zostatok prostriedkov z minulých rokov 

na skutočnú hodnotu, ktorá bola v rozpočte organizácie k 31.12.2021. Skutočný zostatok na položke 

453 je v súčte 192.757,- €. Zostatok prostriedkov z vlastných strojov je nižší o 14.528,- €, organizácia 

má zároveň zostatok nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške 127.285,- €.  

 

Bežné výdavky ( + 99.342,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 
Návrh na úpravu 

Upravený 

rozpočet 

610 Mzdy, platy 

2.208.460,- 

- 14.530,- 

(vlastné zdroje) 

2.279.440,- 

610 Mzdy, platy 

+ 14.530,- 

+ 70.980,- 

(štátny rozpočet) 

620 Odvody 785.440,- 
+ 24.132,- 

(štátny rozpočet) 
809.572,- 

633 Materiál 692.680,- 
+ 4.230,- 

(granty) 
696.910,- 

 

Kapitálové výdavky ( + 27.763,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 
Návrh na úpravu 

Upravený 

rozpočet 

713 
Nákup strojov, 

prístrojov, zariadení 
0,- 

+ 263,- 

(fin. dar) 
263,- 

717 

Realizácia stavieb - 

rekonštrukcia a 

modernizácia 

0,- 

+ 23.500,- 

(štátny rozpočet) 

+ 4.000,- 

(zriaďovateľ) 

27.500,- 

 

Bežné výdavky podnikateľská činnosť ( + 180,- €) 

Bežné výdavky 
Schválený 

rozpočet 
Návrh na úpravu 

Upravený 

rozpočet 

632 001 Energie 4.400,- 
+ 180,- 

(zisk z r. 2021) 
4.580,- 

 



 

Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia zo dňa 

10.05.2022: 

 

Komisia Uznesením č. 80/2022 prerokovala Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej 

organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022 a odporúča MZ v Nitre 

schváliť  Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 

služieb na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 

 


