
Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01  Nitra

Rozpočet rok 2006
Príjmy (v tis. Sk)
212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 1900
222003 penále za neskoré platby 100
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 5500
243000 úroky z vkladov 200
292004 prevod z Rezervného fondu 100
312007 grant z rozpočtu obce 31500

spolu príjmy 39300

Výdavky (v tis. Sk)
610000 mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyrovnania 4710
620000 poistné a príspevok do poisťovní 1800
631001 cestovné tuzemské 50
632001 energie 12450
632002 vodné, stočné 3500
632003 poštovné a telekomunikačné služby 200
633001 interiérové vybavenie 200
633002 výpočtová technika 100
633004 prevádz. stroje, prístroje, zariadenia 100
633006 všeobecný materiál 800
633009 knihy, časopisy, noviny 20
633010 pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 100
633013 nehmotný majetok 20
633016 reprezentačné 20
634001 palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 20
634002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj. 100
635001 údržba interiérového vybavenia 130
635002 údržba výpočtovej techniky 20
635004 údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení 800
635006 údržba budov, priestorov a objektov 1000
636002 prev. strojov a tech. zariadení 10
637001 školenia, kurzy, semináre 10
637003 propagácia, reklama, inzercia 20
637004 všeobcné služby 250
637005 špeciálne služby 800
637006 náhrady 10
637011 štúdie, expertízy, posudky 200
637012 poplatky, odvody a dane 100
637014 stravovanie 700
637015 poistné 200
637016 prídel do Sociálneho fondu 40
637023 kolkové známky 10
637027 odmeny prac. mimopracovného pomeru 150
642015 transfer na nemocenské dávky 10
713004 nákup prevádz. strojov, prístrojov, zariadení 2500
716000 prípravná a projektová dokumentácia 450
717001 rekonštrukcia a modernizácia 7700

spolu výdavky 39300
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Návrh rozpočtu na rok 2006
Príjmy (v tis. Sk) rozpočet upravený plnenie

2006 rozpočet
212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 1900
222003 penále za neskoré platby 45
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 3500
243000 úroky z vkladov 20
292004 prevod z Rezervného fondu 100
292010 zostatok prostriedkov z predchádz. roka 9793
292027 príjmy iné 370
312005 fond obnovy 6798
312007 grant z rozpočtu obce 24818

spolu príjmy 47344

Výdavky (v tis. Sk)
610 mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyrovnania 3700
620 poistné a príspevok do poisťovní 1400
631001 cestovné tuzemské 50
632001 energie 9500
632002 vodné, stočné 2972
632003 poštovné a telekomunikačné služby 100
633001 interiérové vybavenie 70
633002 výpočtová technika 30
633004 prevádz. stroje, prístroje, zariadenia 50
633006 všeobecný materiál 550
633009 knihy, časopisy, noviny 20
633010 pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 80
633013 nehmotný majetok 20
633016 reprezentačné 20
634001 palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 10
634002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj. 100
635001 údržba interiérového vybavenia 50
635002 údržba výpočtovej techniky 30
635004 údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení 2195
635006 údržba budov, priestorov a objektov 2479
636002 prev. strojov a tech. zariadení 10
637001 školenia, kurzy, semináre 15
637003 propagácia, reklama, inzercia 30
637004 všeobcné služby 200
637005 špeciálne služby 780
637006 náhrady 10
637011 štúdie, expertízy, posudky 180
637012 poplatky, odvody a dane 50
637014 stravovanie 300
637015 poistné 150
637016 prídel do Sociálneho fondu 30
637018 H.V.vrátane príjmov z min. obdobia 2645
637023 kolkové známky 10
637027 odmeny prac. mimopracovného pomeru 170



637030 služby, preddavky 50
637035 služby, dane 10
642015 transfer na nemocenské dávky 5
713001 int. vybavenie 1500
713004 nákup prev.strojov, prístrojov, zariadení 1000
716000 prípravná a projektová dokumentácia 780
717001 rekonštrukcia a modernizácia 15993
717001 nové stavby 0

spolu výdavky 47344

Spracoval : Juraj Kollár
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