
Dôvodová správa 

 

     V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení 
podliehajú všetky zmeny rozpočtu mesta schvaľovaniu MsZ. 

     Dňa 12.11.2013 bola schválená zmena rozpočtu Materskej školy ul. Komenského č. 1137/37 
v Seredi. 

1. Zosúladenie príjmovej časti rozpočtu školy a výdavkovej časti rozpočtu 

2. Presun prostriedkov z jednotlivých položiek 

 

Na základe vyšších príjmov oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 o 15 766 €  

podľa členenia: - vlastné príjmy vyššie o 4285 € (preplatky, cudzí stravníci, kŕmny odpad, kreditné úroky, grant) 

z kódu 111 - 11481 € (5% navýšenie mzdy) 

    

   
ž i a d a m e 

    o presun týchto prijatých finančných prostriedkov čerpať vo výdavkovej časti rozpočtu. 

    Z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku, odchod na materskú dovolenku (pedagogické pracovníčky 
 s vyššími  tarifnými platmi, včítane kreditových  príplatkov,  
vysoký podiel čerpania PN (aj dlhodobých) pedagogických i nepedagogických pracovníkov sa javí úspora 
 na príplatkoch, tieto sme znížili o čiastku 5000 € a presunuli do položky "odmeny". 
Následne po prepočítaní sa znížili aj odvody do poisťovní o 3453 €. 
 

    Finančná čiastka z kódu 111 Dotácia MF SR bola použitá na mzdy (rozpočet bol zostavený s 5% navýšením 
 miezd). 
Dootácia zo ŠR prišla v troch dávkach po 3827 € v mesiaci marec, máj a október 2013, takže sme si do prijatia 
  čiastky  zo ŠR čerpali finančné prostriedky z bežnej dotácie z položiek "tovary" a "služby"  
a po obdržaní dotácie sme ich použili na tieto položky. 
 

    V položke "bežné transfery" bola rozpočtovaná čiastka len na jednu pedagogickú pracovníčku na "jubilejné",  
v priebehu tohto roka nám odišli okrem toho 2 pedagogické pracovníčky do invalidného 

dôchodku, ktorým bolo vyplatené odchodné mimo plánovaného rozpočtu a  

nebolo plánované vyplácanie náhrady príjmu z dôvodu práceneschopnosti, ktoré je v tomto roku veľmi vysoké. 

    Po schválení zmeny rozpočtu budú tieto zapracované do účtovníctva, aby čerpanie rozpočtu bolo vyrovnané  
s príjmami. 

     

 

 


