
 
 

Rozpočet na rok 2014 

Komentár 

 
Nevyhnutné výdavky na mzdy a prevádzku:  

celkom:          279.281,- Eur 

z toho:  - Mzdy a odvody /vrátane 5% avizovaného nárastu  

 mzdových prostriedkov podľa mzdovej inventúry /   244.413,- Eur 

       - Prevádzka školy – iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie základného  

      chodu školy v minimálnej výške                                            34.868,- Eur 

 

Zdroje financovania: 

Dotácia z podielových daní        239.241,- Eur  

Príjmy zo ŠR (vzdelávacie poukazy)             1.740,- Eur 

Vlastné príjmy – školné           38.300,- Eur  

 

 

 

V položke vlastných príjmov sme na základe návrhu VZN navýšili výšku príspevku na úhradu 

výdavkov žiaka v štúdiu dospelých, a to v individuálnom aj skupinovom vyučovaní.  

 

   

Rozpis nevyhnutných bežných výdavkov:  

- položka 610 – mzdy a platy podľa mzdovej inventúry navýšené o avizované 5% 

zvýšenie tarifných platov, počíta sa s výrazným znížením osobných príplatkov a 

s redukciou v stave zamestnancov od 1.7.2013 o 1 zamestnanca. Jeho úväzok bude 

prehodnotený v nadčasovej práci pedagógov v zmysle Vyhlášky č. 437/2009. Celková 

výška rozpočtovaných výdavkov ......................................................180.570,- Eur  

o  z toho položka 614 – odmeny –  jubilejné odmeny v zmysle kolektívnej 

zmluvy pre 2 pedagogických zamestnancov ...........................  1.540,- Eur 

- položka 620 odvody prepočítané podľa platnej legislatívy................63.843,- Eur  

- položka 631 cestovné náhrady – nevyhnutné výdavky na cestovné na školenia 

zamestnancov........................................................................................... 150,- Eur 

- položka 632 energie vo výške predpokladanej skutočnosti r. 2013 bez navýšenia 

............................................................................................................ 13.265,- Eur 

- položka 633 materiál – prostriedky zo vzdelávacích poukazov na učeb.pomôcky 

537,- Eur +  minimálne nevyhnutné výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické 

potreby.................................................................................................. 1.037,- Eur 

- položka 634  prepravné – prostriedky zo vzdelávacích poukazov na prepravu žiakov 

na súťaže a kult.podujatia......................................................................   600,- Eur 

- položka 635  opravy a údržba – min. rezerva na  nevyhnutné opravy  200,- Eur 

- položka 636  prenájom - PCOO vo výške r. 2013................................ 341,- Eur 

- položka 637 služby - len nevyhnutné služby v celk.výške................17.125,- Eur   

o spracov.účtovníctva 4.800,- Eur  

o bezp.-tech.služby 400,- Eur 

o bank.popl. 870,- Eur 

o tvorba soc.fondu 1.600 Eur 



 
o stravovanie zamestnancov  6.800,- Eur 

o poistenie majetku 367,- Eur 

o poplatky Vaša stravovacia  165,- Eur 

o komunálny odpad  35,- Eur 

o školenia zamestnancov 80,- Eur 

o práce na základe dohôd mimopracovného pomeru 2.008,- Eur (z toho 448,- 

Eur financované zo vzdelávacích poukazov) 

- položka 640 – transféry .......................................................................   1.969,- Eur 

o náhrady PN – v min.predpokladanej výške 350,- Eur 

o odchodné pre 1 zamestnanca v zmysle kolektívnej zmluvy 1.750,- Eur 

o  členský príspevok Asociácia ZUŠ 50,- Eur 
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