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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu 

majetku a podnikateľskú činnosť konaného 13.04.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, komisia bola uznášaniaschopná. 

 

Program:     

 

1. Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2021 (materiál č. 1173/2022) 

2. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 (materiál č. 1174/2022) 

 

K bodu 1  

 

Materiál č. 3/2022-OEaR 

odboru ekonomiky a rozpočtu o vyjadrenie k Návrhu záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2021 (materiál 

č. 1173/2022) 

Uznesenie č. 3/2022-OEaR 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 13.04.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 3/2022-OEaR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť celoročné 

hospodárenie bez výhrad a prídel do rezervného fondu vo výške 4 199 407,71 € zo zostatku 

finančných operácií za rok 2021 a zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie 

v zmysle §16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2021 vo výške 

2 387 028,45 € zo zostatku finančných operácií.  

Komisia súčasne uznesením č. 3-1/2022-OEaR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

ponechať maximálnu možnú čiastku z rezervného fondu ako finančnú rezervu na prípadné 

nepredvídateľné situácie spojené so zvyšovaním energií a inflácie. 

Hlasovanie: za – 8, proti – 0, zdržal sa – 1, nehlasoval – 0 

 

K bodu 2 

 

Materiál č. 4/2022 

odboru ekonomiky a rozpočtu o vyjadrenie k Návrhu na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na 

rok 2022 (materiál č. 1174/2022) 

Uznesenie č. 4/2022-OEaR 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 

činnosť na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 13.04.2022 prerokovala predmetný materiál 

a uznesením č. 4/2022-OEaR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť rozpočtové 

opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 2, nehlasoval – 2 

 

 

 

 

 

             Mgr. Ján Greššo, v. r. 

                  predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  

                    pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Diana Lichardusová, sekretárka komisie 

V Nitre, dňa 20.04.2022 


