
Mesto Podolínec 
 

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
 
V Podolínci 

 
K bodu rokovania číslo: 

Dňa :   

 
Názov materiálu: 
 

Úprava rozpočtu Zákl.školy s materskou školou na rok 
2014 – základná škola 
 
Úprava rozpočtu Zákl.školy s materskou školou na rok 
2014 – materská škola a školské zariadenia 

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
 
schvaľuje: 
 
Úpravu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2014 – 
základná škola 
 
Úpravu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2014 – 
materská škola a školské zariadenia 
 

 
Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy 
Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa 
 
Spracoval: 
 
Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy 
Martina Simoníková, ekonómka 
meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa 
 
Materiál obsahuje: 
Komentár k rozpočtom 
 
Prílohy: 
 
1/ Upravený rozpočet na rok 2014 - zákl.škola  
2/ Upravený rozpočet na rok 2014 - mat.škola  
    a školské zariadenia (ŠKD, ŠJ, CVČ) 
 
 
Prizvaný: 
meno prizvaného 
 

 
Komentár k rozpočtu: 
 
− MŠ príjmy –  
− školné MŠ – vyšší počet detí v materskej škole, ktoré uhrádzajú poplatok za pobyt v materskej škole; príspevok mnohí rodičia uhradili 

vopred na celý školský rok  
− príspevok UPSVaR – príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti schválený UPSVaR od 01.07.2014, resp. 01.09.2014 – spolu 

boli schválené 3 príspevky (§ 50j – 2, § 50 – 1); príspevky sa budú poskytovať do 31.12.2014, 28.02.2015 a 31.05.2015. 
− projekt MRK – projekt Metodicko-pedagogického centra, Bratislava - refundácia osobných nákladov asistentiek učiteľa v materskej škole, od 

09/2014 dve asistentky učiteľa 
 
− MŠ výdavky –  
− mzdy  – po dohode so ZO OZ PŠaV vyplatené mimoriadne odmeny (mimoriadne odmeny I.) z dôvodu zlepšenia finančnej situácie 

zamestnancov škôl aj v materskej škole a školských zariadeniach, pre ktoré nebola na tento účel poskytnutá dotácia MŠ SR 
− mzdy  – osobné náklady zvýšené z dôvodu zvýšeného počtu zamestnancov (2 učiteľky, pedagogická asistentka, upratovačka) 
− všeobecný materiál – plech na drevené domčeky, prepážky v detských WC, ďalší drobný materiál potrebný k údržbe  
 
− ŠKD príjmy –  
− školné ŠKD – vyšší počet detí v škol.klube detí, ktoré uhrádzajú poplatok za pobyt v materskej škole; príspevok mnohí rodičia uhradili 

vopred na celý školský rok  
 
− ŠKD výdavky –  
− interiérové vybavenie – nákup kobercov do ŠKD 
 
− ŠJ príjmy –  
− príspevok UPSVaR – príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti schválený UPSVaR od 01.07.2014 (§ 50j – 1); príspevok sa 

bude poskytovať do 31.12.2014.  
 
− CVČ príjmy –  
− vzdelávací poukaz – zníženie počtu prijatých vzdelávacích poukazov od 01.09.2014  
 
− CVČ výdavky –  
− odmeny  – vyplatená odmena pre zamestnancov – vedúcich záujmových útvarov – zmena spôsobu vyplácania odmien za vedenie 

záujmových útvarov z dôvodu legislatívnych zmien súvisiacich z dohodami mimo pracovného pomeru 
− interiérové vybavenie – kuchynská linka    
− údržba – prestavba kuchynky 
 
− ZŠ príjmy -   
− normatívny príspevok – znížený z dôvodu menšieho počtu žiakov v základnej škole k 15.09. 2014 o 17 žiakov 
− dohodovacie konanie – finančné prostriedky pridelené Okr.úradom, odborom školstva v Prešove na dofinancovanie kreditových príplatkov 

a na priznanie mimoriadnych odmien (mimoriadne odmeny I.) z dôvodu zlepšenia finančnej situácie zamestnancov škôl  na návrh ministra 
školstva 

− projekt EÚ – finančné prostriedky projektu Zážitkové učenie; projekt bol ukončený k 31.07.2014 
− projekt MRK – projekt Metodicko-pedagogického centra, Bratislava - refundácia osobných nákladov asistentiek učiteľa v základnej škole; 

projekt predĺžený do 30.06.2015 
 
− ZŠ výdavky -  
− v rozpočte základnej školy boli doplnené postupne položky súvisiace s čerpaním finančných prostriedkov z projektu EÚ Zážitkové učenie 

− všeobecný materiál – atrament do fixiek a fixy na tabuľu, pečiatky, plastové rohy na tabuľu, žiarovky – výbojky do reflektorov do 
telocvične, ďalší drobný materiál potrebný k údržbe  

 
 


