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Návrh na uznesenie :  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  22.04.2021 v zmysle § 11  ods.4, písm. c 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a nadväznosti na § 6 
ods. 18,písm. e ) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve 
v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a  
 
 
schvaľuje 
 
Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi 
za rok 2020 

 
 
a/ s pripomienkami 
 
b/ bez pripomienok 
 
 



Dôvodová správa:  

 

Predmetom predkladaného materiálu je informácia o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a 
plnenie programového rozpočtu za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.  

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., 
ustanoveniami § 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D.  

Plnenie programového rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi je 
spracované na základe Programového rozpočtu mesta Sereď na rok 2020, Program 4-Vzdelávanie. 
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Správa o hospodárení  
 

za rok 2020 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa 
na rok 2020 na svojom riadnom zasadnutí 12.12.2019 uznesením MsZ v Seredi č. 313/2019 
vo výške 468.496 €.  
Uznesením MsZ č. 32/2020 zo dňa 13.02.2020 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta 
Sereď, kde bol rozpočet školy upravený o 10 %-né navýšenie platov pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov v zmysle platnej legislatívy a plánované investície na 
celkovú výšku 513.118 €. 
Dňa 25.06.2020 uznesením MsZ č. 135/2020 bola schválená IV. zmena rozpočtu mesta, kde 
bol z dôvodu úsporných opatrení vyvolaných mimoriadnou situáciou spôsobenou 
pandémiou COVID-19 znížený objem rozpočtovaných výdavkov financovaných z podielových 
daní o 15% a zrušené plánované kapitálové výdavky, celkový rozpočet výdavkov bol 
upravený na sumu 439.223 €. 
Uznesením MsZ č. 184/2020 zo dňa 17.09.2020 bola schválená V. zmena rozpočtu mesta, 
kde boli upravené rozpočtované vlastné príjmy z dôvodu nižších príjmov z príspevkov rodičov 
– školného (odpustenie príspevkov z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou 
COVID-19) a navýšené rozpočtované výdavky z originálnych kompetencií na potrebnú výšku 
na zabezpečenie financovania všetkých nevyhnutných výdavkov. Celkový rozpočet výdavkov 
bol upravený na sumu 464.263 €. 
Dňa 12.11.2020 uznesením MsZ č. 245/2020 bola schválená VI. zmena rozpočtu mesta, kde 
boli realizované presuny medzi rozpočtovými položkami výdavkov podľa predpokladaného 
čerpania a navýšenie rozpočtu z fondu opráv a údržby o 122 € (doplatok za výrub 
nebezpečných stromov v areáli školy). Celkové rozpočtované výdavky po VI. zmene rozpočtu 
boli 464.385 €.  
Uznesením MsZ č. 278/2020 zo dňa 10.12.2020 bola schválená VII. zmena rozpočtu mesta, 
v rámci ktorej boli znížené bežné výdavky (úspora mzdových aj prevádzkových výdavkov) a 
navýšené kapitálové výdavky o 3.500 Eur na zabezpečenie rozvodov internetu v budove 
školy.  
Dňa 30.12.2020 bola rozpočtovým opatrením primátora mesta schválená VIII. zmena 
rozpočtu, kde boli realizované presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu bežných 
výdavkov bez zmeny ich celkovej výšky. 
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Vlastné príjmy (čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom - školné) boli pôvodne 
rozpočtované vo výške 46.520,- € podľa počtu žiakov k 15.09.2019, t.j. 515 žiakov, z toho 
v individuálnom vyučovaní 216 žiakov a v skupinovom vyučovaní 299 žiakov (výkaz Škol 
MŠVVŠ SR 40-01). Obdobie uzatvorenia školských zariadení z dôvodu mimoriadnej situácie 
vyvolanej pandémiou COVID-19, t.j. od 11.03. do 30.06.2020 znamenal pre našu školu 
výpadok  vlastných príjmov oproti plánovanému rozpočtu vo výške 17.130 €. Rozpočet 
bežných príjmov za príspevky od rodičov bol pri  5. zmene rozpočtu 2020 znížený o 14.980 € 
na 31.540 € a zároveň o 2.150 € bol navýšený rozpočet bežných výdavkov na vrátenie 
preplatkov školného (v prípade, ak rodičia uhradili školné pred rozhodnutím o odpustení 
príspevkov).  
Na strane príjmov bol okrem úhrad školného rozpočtovaný aj príjem za dobropis od 
dodávateľa k nákladom min. roka vo výške 49 €.  
 
 
Konečný rozpočet na rok 2020 počítal s výdavkami: 
1. Bežné výdavky       458.956 € 

- dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku  425.945 € 
- dotácia z rozpočtu mesta – poslanecký fond            450 € 
- výdavky kryté z vlastných príjmov          31.589 € 
- výdavky financované z fondu opráv a údržby           972 € 

2. Kapitálové výdavky – z fondu opráv a údržby       5.429 € 
ROZPOČET CELKOM            464.385 € 

 
 

Plnenie rozpočtu rok 2020 podľa záväzných ukazovateľov v percentuálnom vyjadrení 
uvádzame v nasledovnej tabuľke: 
 
                             Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2020 
    

Názov záväzného ukazovateľa 
rozpočet v  €          

2020  

skutočnosť 
v € k 

31.12.2020 
plnenie v 

% 
Mzdové a osobné náklady 400 653 400 653 100,0 
Prevádzkové náklady 58 303 56 247 96,5 
Bežné výdavky  s p o l u : 458 956 456 900 99,6 
Kapitálové výdavky s p o l u : 5 429 5 429 100,0 
Rozpočet  c e l k o m : 464 385 462 329  99,6 
    
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku 426 395 426 395 100,0 
Transfer z vlastných príjmov  31 589 29 550 93,5 
Transf. z podprogr. 4.11 na bežné výdavky 972 972 100,0 
Transf. z podprogr. 4.11 na kapitál.výd. 5 429 5 429 100,0 
Transfery a príjmy c e l k o m : 464 385 462 346 99,6 
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Vlastné príjmy 
 
Vlastné príjmy boli plnené čiastkou 30.443 € na 96,4 %. 
 

položka Názov položky rozpočet 

skutočnosť 
v € k 

31.12.2020 
plnenie v 

% 
223002 Príspevky od rodičov - školné 31 540 30 394 96,4 
292012 Príjmy z dobropisov 49 49 100,0 
  Bežné príjmy   s p o l u : 31 589 30 443            96,4 
 
Položka  223002 – Príspevky od rodičov - školné  je splnená na 96,4 % sumou 30.394 €. 
Mierne nižšie plnenie je spôsobené úbytkom žiakov pri ukončení štúdia z dôvodu straty 
záujmu o štúdium, zdravotných problémov a pod.  
Položka 292012 – Príjmy z dobropisov – ide o dobropis z minulého roka za dodatočnú zľavu 
na zakúpené kanc. potreby vo výške 49 €.  
 
 
Bežné výdavky  
 
Výdavková časť bežného rozpočtu bola v súhrne splnená na 99,6 % čiastkou 456.900 €. 
Mzdové výdavky boli čerpané na 100,0 % a soc. a zdrav. odvody taktiež na 100,0 %. Položka 
630 Tovary a služby je v súhrne splnená na 96,2 %. Položka 640 Bežné transfery je v súhrne 
plnená na 100,0 %. 
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie    

v % 
  Bežné výdavky  s p o l u : 458 956 456 900 99,6 
z toho      
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania 300 769 300 769 100,0 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 99 884 99 884 100,0 
630 Tovary a služby 54 657 52 600 96,2 
640 Náhrady PN a ost. transféry 3 646 3 647 100,0 
     
 
Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby: 
 
    Položka 631 cestovné výdavky predstavuje náklady na cestovné náhrady pedagógov ako: 
účasť na súťažiach so žiakmi školy, workshopy, školenia, elokované pracovisko. Z dôvodu 
mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 je čerpanie na tejto položke iba 
v minimálnej výške.  
 

631 Cestovné 250 189 75,6 
631001 Cestovné náhrady tuzemské 250 189 75,6 
631002 Cestovné náhrady zahraničné 0 0 0,0 
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Položka 632 - energie, voda a komunikácie je v súhrne splnená na 94,7 %, sumou 12.031 €. 
Rozpočet tejto položky bol v rámci prijatých zmien znížený s ohľadom na úsporu z dôvodu 
prerušenia prevádzky školy a dištančného vyučovania počas mimoriadnej situácie.  
 

632 Energie, voda a komunikácie 12 710 12 031 94,7 
632001 Energie 10 700 10 154 94,9 

      v tom: elektrina 1 300 1 159 89,2 
  teplo 9 400 8 995 95,7 

632002 Vodné, stočné 500 457 91,4 
632003 Poštové služby 250 198 79,2 
632004 Komunikačná infraštruktúra (internet) 250 233 93,2 
632005 Telekomunikačné služby 1 010 989 97,9 

 
 
Položka 633 – Materiál: výdavky tejto položky boli za rok 2020 vo výške 12 119 € s plnením 
na 96,3 %.  Rozpočet výdavkov tejto položky bol v rámci rozpočtových opatrení znížený 
oproti pôvodne schválenému rozpočtu v zmysle prijatých úsporných opatrení vyvolaných 
mimoriadnou situáciou, zníženia vlastných príjmov a skutočnosti, že väčšinu roka prebiehalo 
vyučovanie dištančnou formou. V rámci disponibilných zdrojov bola zaplatená licencia iZUŠ 
na zjednodušenie administratívy a evidencie, zakúpený hrnčiarsky kruh a učebné pomôcky 
pre vyučovanie výtvarného odboru, reproduktory a pomôcky pre hudobný odbor, 
doplnenie,dovybavenie interiérového vybavenia pre odbory výtvarný, hudobný, tanečný. 
Časť výdavkov  tejto položky predstavujú aj  čistiace a dezinfekčné prostriedky.  
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie    

v % 
633 Materiál 12 580 12 119 96,3 
633001 Interiérové vybavenie 1 755 1 752 99,8 
633002 Výpočtová technika 100 28 28,0 
633003 Telekomunikačná technika 630 627 99,7 
633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje 3 370 3 370 100,0 

633006 
Všeobecný materiál (kancel.,čist.a hyg. 
potreby, mater. na drobnú údržbu) 2 330  2 296 98,5 

633009 Učebné pomôcky, knihy, časopisy 2 565 2 296 89,5 
633010 Prac.odevy, obuv a ochran.pomôcky 130 86 66,2 
633015 Palivá ako zdroj energie 50 27 54,0 
633018 Licencie 1 650 1 637 99,2 
 
 
Položka 634 - Prepravné – na tejto položke rozpočtujeme prostriedky na zabezpečenie 
dopravy žiakov na súťaže, vystúpenia a exkurzie. Z dôvodu mimoriadnej situácie ale v roku 
2020 takéto akcie neboli realizované, rozpočet tejto položky bol v rámci rozpočtových 
opatrení znížený na 0 €. Skutočnosť výdavkov tejto položky je taktiež 0 €. 
 

634 Dopravné 0 0 0,0 
634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 0  0 0,0 
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Položka 635 - Opravy a údržba – z tejto položky bolo vynaložených 819 €. Realizované boli 
iba minimálne nevyhnutné opravy výpočtovej techniky, hudobných nástrojov a priestorov 
budovy. Na položke 635009 – Údržba softvéru je zaúčtovaná úhrada pravidelného poplatku 
za správu a údržbu softvéru na spracovanie účtovníctva a miezd.  Celkové plnenie tejto 
položky je na 75,1 %.  
 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 090 819 75,1 
635002 Údržba výpočtovej techniky 20 15 75,0 
635004 Údržba strojov, prístr. a zariadení 250 220 88,0 
635006 Oprava a údržba budov 540 306 56,7 
635009 Údržba softvéru 280 278 99,3 

 
 
Položka 636 - Nájomné – Plnenie tejto položky je vo výške 98,7 %. Na tejto položke sú 
účtované výdavky za prenájom priestorov elokovaného pracoviska školy v Pate a za 
prenájom vysielacieho zariadenia  Mestskej polície - služby pultu PCOO.  Z dôvodu 
dištančného vyučovania nám nájomné za priestory elokovaného pracoviska za obdobie apríl-
december 2020 nebolo účtované.  
 

636 Nájomné 307 303 98,7 
636001 Nájomné za budovy, objekty 7 3 42,9 
636003 Nájom špec.strojov a zariad. 300 300 100,0 

 
 
Položka 637 – Služby – v tejto položke sú účtované všetky dodávateľsky zabezpečované 
služby.  Za rok 2020 boli výdavky na tejto položke vo výške 27.139 €, čo predstavuje plnenie 
rozpočtu na 97,9 %. Z položky 637001 – Školenia bolo zabezpečené aktualizačné vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov v zmysle platnej legislatívy. V rámci položky 637004 – 
Všeobecné služby najvýraznejšou položkou sú výdavky na zabezpečenie spracovania 
účtovníctva, personalistiky a miezd, nakoľko pozíciu ekonóm-účtovník nemáme v stave 
zamestnancov.  Ďalej je v tejto položke okrem iného zahrnutý aj výrub nebezpečných 
stromov v areáli školy a revízia bleskozvodu – tieto výdavky boli financované z podprogramu 
4.11.1 – Opravy a údržba v úhrnnej sume 972 €. V položke 637012 – Poplatky a odvody bolo 
okrem bankových poplatkov účtované aj vrátenie preplatkov školného od rodičov za obdobie 
10.3.-30.6.2020 vo výške 2.150 €.   
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie   

v % 
637 Služby 27 720 27 139 97,9 

 637001  Školenia, kurzy, semináre, porady            950 598 62,9 
637002 Konkurzy a súťaže  30 0 0,0 
637004 Všeobecné služby  8 090 7 998 98,9 
v tom: sprac. účtovníctva a miezd            5 112  

 služby technika BOZP  390  
 výrub nebezpečných stromov  460  
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 Revízie (elektrina, bleskozvod, has.prístr.)  847  
 ladenie klavírov  80  
 tlačiarenske služby  288  
 výkon zodp.osoby (GDPR)  432  
 provízia za stravné lístky  194  
 Výkopové práce bleskozvodu  195  
  iné drobné služby  0  

637006 Náhrady 40 37 92,5 
637012 Poplatky a odvody  3 050 2 987 97,9 
637014 Stravovanie 8 540 8 509 99,6 
637015 Úrazové poistenie žiakov 875 869 99,3 
637016 Prídel do sociálneho fondu 2 180 2 178 99,9 
637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 3 965 3 963 99,9 

 
 
    Položka 640 – Náhrady – v rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky na úhradu 
náhrad pri práceneschopnosti, ktoré boli vyčerpané na 100,1 % v sume 1 106 €. Ďalej bola z 
tejto položky realizovaná aj platba členského príspevku Asociácie ZUŠ EMU Slovakia za rok 
2020 vo výške 60 €. Súčasťou výdavkov tejto položky je aj vyplatenie odchodného pri 
odchode 1 pedagogického zamestnanca do starobného dôchodku po dosiahnutí 65 rokov 
veku v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V súhrne bolo k 31.12.2020 vynaložených 
na položku 640 – Náhrady 3 647 €, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.   
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie   

v % 
640 Transfery 3 646 3 647 100,0 
642006 Na členské príspevky 60 60 100,0 
642013 Na odchodné 2 481 2 481 100,0 
642015 Náhrady PN 1 105 1 106 100,1 
 
 
Kapitálové výdavky  
 
Škola v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 mala rozpočtované kapitálové výdavky vo 
výške 5 429 €, ktoré boli vyčerpané na 100,0 %.   
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie   

v % 
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 5 429 5 429 100,0 

713003 Nákup telekomunikačnej techniky 3 500 3 500 100,0 
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariad. 1 929 1 929 100,0 

 
Položka 713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení – z kapitálových výdavkov financovaných 
z programu 4.11.2 – Fond opráv a údržby boli realizované rozvody internetovej kabeláže 
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v budove školy v hodnote 3 500 € a zakúpený hudobný nástroj na výučbu žiakov – keyboard 
s príslušenstvom za 1 929 €. 
 
 
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2020 
 
Mzdové prostriedky 
 
      Na mzdy a platy – položka 610 bolo za rok 2020 vyplatených 300.769 €,  plnenie je na 
100,0 %. Do poisťovní bolo za odvody z miezd za rovnaké obdobie poukázaných 99.884 €, čo 
predstavuje plnenie na 100,0 %.  
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie v 

% 
610 Mzdy, platy  300 769 300 769 100,0 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 99 884 99 884 100,0 
 
 
Na mzdy boli vynaložené prostriedky v nasledovnom členení: 
 
                                                      Rozpočet                          Čerpanie                           % 
                                                          v €                            k 31.12.2020 v €                plnenia 
Tarifný plat                                  268.140,-                          268.144,-                        100,0 
Príplatky                                         25.320,-                            25.319,-                        100,0 
Odmeny                                            7.309,-                              7.306,-                          99,9 
S p o l u:                                        300.769,-                         300.769,-                        100,0 
 
Tak ako v časti prevádzkových nákladov, aj v mzdových a osobných výdavkoch sme počas 
roka realizovali úsporné opatrenia. Počas uzatvorenia školských zariadení a dištančného 
vzdelávania žiakov sme realizovali šetrenie pri preplácaní nadčasovej práce, 
u nepedagogických zamestnancov sme využívali inštitút 80 % náhrady mzdy pri prekážkach 
v práci na strane zamestnávateľa v zmysle §250b, ods.6 Zákonníka práce, úsporu mzdových 
prostriedkov sme dosiahli pri čerpaní PN a OČR zamestnancami a taktiež sme znížili 
predpokladané výdavky na odmeny, z ktorých boli vyplatené iba jubilejné odmeny pre dvoch 
zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy pre rok 2020 a koncoročné odmeny pre 
zamestnancov na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie pri dištančnom vzdelávaní. 
Využili sme aj zákonnú možnosť odpustenia platenia sociálnych odvodov zamestnávateľa za 
mesiac apríl 2020.  
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
K 31.12.2020 bolo evidovaných v stave 28 zamestnancov, z toho 3 nepedagogickí 
zamestnanci. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2020 bol 23,5 (z toho 
nepedagogickí 2,6), priemerná mzda dosiahla  výšku 1.066,20 €. 
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Transfer na bežné výdavky 
Plánovaný ročný transfer – z progr.4.3.1   426.395,- € 
Skutočnosť k 31.12.2020                   426.395,- €  (100,0%) 
Plánovaný ročný transfer – z progr. 4.11.1           972,- € 
Skutočnosť k 31.12.2020             972,- €  (100,0%) 
 
 
Kapitálový transfer  
Rozpočet kapitálových výdavkov                        5.429,- € 
Prijatý kapitálový transfer – z progr. 4.11.2                                5.429,- €  (100,0%) 
 
 
Pohľadávky k 31.12.2020 
Škola neeviduje žiadne pohľadávky k 31.12.2020 voči iným subjektom.  
 
 
Záväzky k 31.12.2020 
Škola eviduje k 31.12.2020 záväzky v lehote splatnosti vo výške 42.381 €, vyplývajúce 
z dodávateľských vzťahov a pracovno-právnych vzťahov za december 2020 v nasledovnom 
členení: 
321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov 151 € 
331 – Záväzky voči zamestnancom  23.415 € – mzdy  za  mesiac december 2020 
336 – Záväzky voči inštitúciám soc. a zdrav. poistenia  15.101 € -  za december 2020 
342 – Daň zo závislej činnosti 3.131 € -  z miezd za december 2020      
379 – Iné záväzky – príspevok odborovej organizácii a zákonné zrážky z miezd 388 € za 
december 2020     
472 – Sociálny fond 195 €. 
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Záver k správe o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi 

za rok 2020 
 
 

V roku 2020 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle 
schváleného rozpočtu so zreteľom na aktuálny vývoj podielových daní. Vynaložené finančné 
prostriedky boli použité na zabezpečenie základného chodu školy (úhrada nevyhnutných 
mzdových a prevádzkových nákladov, výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu).  
Rozpočet bol v príjmovej časti splnený na 96,4 %, sumou 30.443 €, ale vzhľadom na 
odpustenie úhrady príspevkov zákonných zástupcov (školného) počas uzatvorenia školských 
zariadení z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 v období marec – 
jún 2020 časť týchto príjmov vo výške 2.150 € bola rodičom žiakov vrátená ako preplatok.  
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu bolo plnenie na 99,6 % čiastkou 456.900 €.  
Kapitálové výdavky boli vyčerpané na 100,0 % vo výške 5.429 €.  
Skutočné príjmy i výdaje boli  plnené na úrovni plánovaného rozpočtu za uvedené obdobie.  
 
 
 
V Seredi, 15.03.2021                                                                         
 
 
Spracovala: Ing. Jana Luptáková, ekonómka školy 
Predkladá:  Dagmar Šajbidorová, DiS. art., riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
                                                                                            Dagmar Šajbidorová, DiS. art. 
                                                                                                            riaditeľka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
Výdavky podľa ekonomickej kvasifikácie

Celkom Bežný Kapitálový                       Celkom                  Bežný               Kapitálový
v € v € v € v € % v € % v € %

4.3. Podprogram: ZUŠ 457 984 457 984 0 455 928 99,6 455 928 99,6 0 0,0

4.3.1. Prvok: ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa 457 984 457 984 0 455 928 99,6 455 928 99,6 0 0,0

610 - Mzdy a platy 300 769 300 769 0 300 769 100,0 300 769 100,0 0 0,0

620 - Soc. a zdravot. odvody 99 884 99 884 0 99 884 100,0 99 884 100,0 0 0,0

630 - Tovary a služby 53 685 53 685 0 51 628 96,2 51 628 96,2 0 0,0

640 - Transféry 3 646 3 646 0 3 647 100,0 3 647 100,0 0 0,0

4.11. Podprogram: Opravy a údržba 6 401 972 5 429 6 401 0,0 972 100,0 5 429 100,0

4.11.1. Prvok: Oprava a údržba - bežné výdavky 972 972 0 972 100,0 972 100,0 0 0,0

4.11.2. Prvok: Oprava a údržba - kapitálové výdavky 5 429 0 5 429 5 429 100,0 0 0,0 5 429 100,0

Plnenie programového  rozpočtu Základnej umeleckej školy v Seredi k 31.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2020                                                        
V tom:   V tom:

       (prehľad výdavkov podľa schválených programov)



Vyjadrenie Rady školy 

pri ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi zo dňa 22.04.2021 

Rada školy pri ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď 

schváliť Správu o hospodárení ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa za rok 2020. 

Mgr. Adrián Lukács 

Predseda Rady školy pri ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi 
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