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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry podľa 
predloženého návrhu 
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Pavol Obertáš, v. r. 

 



 
 

  



 
 

Návrh 
Dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry 

 
 
Rozpočtové pravidlá Mesta Nitry sa týmto dodatkom menia nasledovne: 
 
 
1. V čl. VIII – Pravidlá rozpočtového hospodárenia sa v bode 6 písm. a)  
 

- vypúšťa znenie: 
 
presun prostriedkov medzi položkami v rámci rozpočtu, najviac však do výšky 50 000 

EUR za celé obdobie rozpočtového roka za jednotlivú podpoložku a rozpočtovú akciu 

 
 

- a nahrádza sa znením: 
 
presun prostriedkov medzi podpoložkami a rozpočtovými akciami v rámci jednej 

rozpočtovej kapitoly do výšky 10% (vrátane) schváleného rozpočtu rozpočtovej 

podpoložky/rozpočtovej akcie a presun rozpočtových prostriedkov medzi rozpočtovými 

kapitolami rozpočtu, maximálne do výšky 5% (vrátane) schváleného rozpočtu pre 

rozpočtovú kapitolu, z ktorej majú byť prostriedky presunuté; najviac však do výšky 

16 600 EUR, pričom presun prostriedkov podľa tejto odrážky musí byť vykonaný pred 

vznikom záväzku mesta (t.j. pred uzatvorením zmluvy, pred uzatvorením dodatku k 

zmluve a pod.), inak je presun neplatný a podmienený výlučne schválením mestským 

zastupiteľstvom za predchádzajúceho stanoviska hlavného kontrolóra mesta 

 
 
2. Ostatné ustanovenia Rozpočtových pravidiel ostávajú nezmenené. 
 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom. 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Dôvodová správa 
 
 
Návrh na zmenu Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry sa predkladá z dôvodu úpravy pravidiel 
rozpočtového hospodárenia, konkrétne úpravy zmien rozpočtu mesta vykonávaných 
primátorom mesta v priebehu rozpočtového roku. 
 
Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:  

- stanovisko komisie k návrhu Dodatku č. 2 bude predložené priamo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 

 
Mestská rada v Nitre: 

- stanovisko mestskej rady k návrhu Dodatku č. 2 bude predložené priamo na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 

 
Na základe uvedeného predkladáme na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh 
Dodatku č. 2 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry. 
 


