
NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH SLUŽIEB NITRA NA ROK 2006
                                                            (v tis.Sk)

Príjmy hlavnej činnosti

Kód Názov    Rozpočet
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
212 Príjmy z vlastníctva 2 500
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 2 500

- príjmy z prenájmu nebytových priestorov 1 000
- príjmy za prenájom hrobových miest 1 500

223 Poplatky  platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb    150
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    150
243 Z účtov finančného hospodárenia (úroky)      50
292 Ostatné príjmy      50
292007 Z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále                50
312 Transferu na rovnakej úrovni          48 500
312007 Z rozpočtu obce          48 500

PRÍJMY SPOLU         51  250

 
  NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH SLUŽIEB NITRA NA ROK 2006



                                                               (v tis.Sk)

   Výdavky hlavnej činnosti

Kód Názov                                    Rozpočet
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 15 167
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP   5 300
630 Tovary a služby 
631 Cestné náhrady       50
631001 Tuzemské       40
631002 Zahraničné       10
632 Energie, voda a komunikácie  3 702
632001 Energie  2 194
632002 Vodné a stočné    888 
632003 Poštovné a telekomunikačné služby    620
633 Materiál 5 335
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie    150
633006 Všeobecný materiál 5 120
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompen. pomôcky      50
633016 Reprezentačné      15
634 Dopravné  6 500
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny  3 990
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené  1 500
634003 Poistenie    900
634005 Karty, známky, poplatky      10
634006 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky     100
635 Rutinná a štandardná údržba  1 200
635001 Interiérové vybavenia       10
635002 Výpočtovej techniky       60
635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.techniky,náradia     350
635006 Budov, priestorov, objektov     780
636 Nájomné za prenájom     300
636001 Budov priestorov a objektov     250
636002 Prev.stroj. prístroj.,zariadení, techniky a náradia       50
637 Služby  6 000
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia      30
637004 Všeobecné služby 3 895
637005 Špeciálne služby    750
637006 Náhrady      10
637012 Poplatky, odvody, dane a clá    200
637014 Stravovanie    650
637015 Poistné    200
637016 Prídel do SF   160
637023 Kolkové známky     25
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce     80
640 Bežné transfery
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým a práv. osobám 300



a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
642013 Na odchodné 250
642015 Na nemocenské dávky   50
700 Kapitálové výdavky  7 396

VÝDAVKY SPOLU         51 250

V zmysle  zákona  523/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  §  28,  odsek  2) 
podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) sa v tejto 
činnosti nerozpočtujú.
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Komentár k     jednotlivým výdavkovým položkám rozpočtu:  

610 zúčtovávajú  sa  tu plnenia  fyzickým osobám v pracovnom pomere  v zmysle  platných 
predpisov.
620 zúčtovávajú sa tu výdavky na poistné zamestnancov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a 
do  ostatných  zdravotných  poisťovní,  do  sociálnej  poisťovne  -  na  nemocenské  poistenie,  na 
dôchodkové poistenie, na úrazové poistenie a príspevok do Národného úradu práce na poistenie 
v nezamestnanosti.
632 zúčtovávajú sa tu výdavky na elektrickú energiu,  palivá, plyn, vodné stočné,  poplatky 
a úhrady za práce a služby telekomunikácií, faxy, mobilné telefóny, rozhlas, televízia, internet, 
poštové a kuriérske služby a výpisy uskutočnených volaní.
633 zúčtovávajú  sa  tu  výdavky za  obstaranie  interiérového  vybavenia,  výpočtovej  techniky, 
tekomunikačnej  techniky,  platby  za  obstaranie  strojov,  prístrojov  a zariadení,  techniky 
a zariadenie,  elektrospotrebičov,  rozvádzačov, čerpadiel  a elektromotorov,  náradia používaného 
vo vlastných  dielňach  a pre  údržbu vo vlastnej  réžii,  ručných hasiacich  prístrojov,  všeobecný 
materiál – všetok  materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce, všetky 
druhy  používaného  papiera,  disky,  tonery,  batérie  do  mobilných  telefónov,  čistiaci, 
hygienický  a dezinfekčný  materiál,  posypový  materiál,  stavebný,  vodoinštalačný, 
elektroinštalačný, obstaranie kníh, časopisov, odborné publikácie, zbierky zákonov, vestníky 
atď a výdavky na reprezentačné.
634 zúčtovávajú  sa  tu  výdavky na pohonné hmoty,  oleje  a mazadlá a špeciálne  kvapaliny, 
pneumatiky, batérie, náhradné diely na opravy vrátane diskov, duší, poplatky za emisné 
kontroly  a poplatky  za  služby  staníc  technickej  kontroly,  povinné  zmluvné  a havarijné 
poistenie,  dialničné známky, poplatky za parkovacie karty,   pracovné odevy, obuv a pracovné 
pomôcky.
635 zúčtovávajú  sa  tu výdavky  na  práce  a služby  vykonávané  dodavateľskými  subjektami, 
ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku, interiérové vybavenie, vybavenie výpočtovou 
technikou  vrátane  softvéru,  prevádzkových  strojov,  prístrojov,  zariadení,  techniky  a náradia, 
výdavky na údržbu domov smútku na cintorínoch, ciest,  chodníkov, mostov,  podchodov, 
lávok, autobusových čakární, mestských WC a fontán.
636 zúčtovávajú  sa  tu  výdavky  na  nájomné  za  prenájom  budov, priestorov,  objektov, 
uzamykateľných priečinkov, plynových fliaš a telefónnych liniek. 
637 zúčtovávajú  sa  tu  výdavky  na školenia, kurzy,  semináre,  porady,  uloženie  a likvidácia 
odpadu, odchyt túlavých zvierat,  čistenie verejných priestranstiev, odvoz všetkých druhov 
odpadov,  revízie  a kontroly  zariadení, úprava  a výzdoba  verejného priestranstva,  zhotovenie 
kľúčov  a pečiatok,  renovácia  pások  a tonerov,  notárske,  komerčné,  právne, advokátske, 
audítorské služby, preventívne lekárske prehliadky, poplatky, odvody, dane a clá,  výdavky na 
stravovanie, poistné,  prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové 
známky, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, manká a škody.
642 zúčtovávajú sa tu  výdavky na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru, po 
nadobudnutí  nároku  na  starobný  dôchodok, podľa  príslušných  predpisov,  na  nemocenské 
dávky, na odstupné, odškodnenie zamestnanca za jeho prepustenie zo strany zamestnávateľa 
z dôvodov  ekonomického  charakteru,  alebo  z dôvodov  uplatnenia  zákazu  niektorých  prác 
a pracovísk pre ženy.
700 zúčtovávajú  sa  tu  výdavky  na  obstaranie  hmotného  a nehmotného  majetku  vrátene 
výdavkov   súvisiacich s obstaraním tohto majetku (nákup dopravných prostriedkov všetkých 
druhov, špeciálnych automobilov, realizácie stavieb a technického zhodnotenia, rekonštrukcie a 
 modernizácie strojov a zariadení atď.
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  Rozdelenie dotácie: 

Číslo Činnosť Návrh na rok 2006
       (v tis. Sk)

Poznámka

101 Čistenie mesta + pešia zóna                14 850 strojové čistenie a zametanie MK,
chodníkov, škrábanie a ručné
čistenie, odvoz smetných nádob,
kropenie a polievanie MK a chod-
níkov, čistenie dažďových vpustí

102 Zimná údržba 11 400 ZÚ komunikácií zaradených do
sietí miestnych komunikácií

103 Oprava komunikácií 12 200 oprava komunikácií podľa
protokolu z obhliadky MK

104 Prevádzka verejných WC   1 272 po rekonštrukcii bude v prevádzke 
šesť verejných WC

105 Údržba autobusových čakární   1 100 údržba a nátery autobusových
čakární, výmeny skiel

106 Fontány   1 000 čistenie, výmena vody, opravy
čerpadiel

107 Odchyt túlavých zvierat     400 plnenie požiadaviek občanov
a VMČ

307 Parkoviská + DK Orbis   1 228 výber parkovného
401 Správa cintorínov   4 000 údržba 13 cintorínov, kosenie,

hrabanie, opiľovanie, postreky,
odvoz a likvidácia odpadu, údržba
domov smútku, administratíva v
zmysle VZN

501 Slávnostné akcie     150 prevoz, osadenie, likvidácia vianoč.
stromov, čistenie po slávnostných 
akciách, preprava pre mesto

990 Správa majetku     900 spravovanie majetku zvereného
do správy Mestských služieb

Spolu 48 500

Predkladá: Ing. Štefan Forro
       riaditeľ organizácie

Spracovala: Ing.Zita Moravčíková
        ekonomická námestníčka
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