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Mesto Sereď

Nám. republiky 1'I7 6l Ia
926 0I Sereď

V Seredi dňa17.3.20t0

Vec: Žiadosto o navýšqnie finančných prostriedkov na rok 2010

fuaditeťstvo CVČ JLINIOR v Seredi žiada o navýšenie ťrnančných prostriedkov na rok
2010 z nasledo.rmého dóvodu:

Na rok 2010 nžm bol MsZ schválený rozpočet vo výške 53.255 €. Nakol'ko ku dnešnému dňu
vykazujeme nedostatok finančných prostriedkov na úhradu dodávateťských faktur, po
prehodnotení niákladov na mzdy, odvody a nríklady na prevádzku na rok 2010 žtadane
o navýšenie rozpočtu o 7 .750 € v nasledovnom členení:

al mzdové náklady 1610,620 / zo sumy 37 850 € na zvýšenie 39.200 € t. j. o 1'350 €
- stanovený rczpočet na mzdy nepokrýva platové dekréty k 1.1. 2010 /podÍa zékona č.
3Úl2a09 Z.z opedagogických zamestnancoch aodborných zamestnancoch avalonzácie
od 1.1.2010/ a následne odvody do poistbvní.

bl tovary a služby 1630 lzo sumy 15 405 € na zvýšenie 20 855 € t.j. o 5450 €

- v niíkladoch na energie sme vycháďza|i podťa dodávatel'ských faktur na rok 20|0,
v stanovenom rozpočte nemáme vykrytú potrebu vo výške 1135 €. Jedná sa
o elektriclní energiu, plyn, vodu a telekomunikačné poplatky.

- materiál sme ro4)očtovali na sumu 1000 € , čo nevykryje nevyhnutné náklady na
bežnú prevádzku CVČ, aktivity, s,6ťaže a bežnú činnosť mimo priestorov CVČ.
Ztohto dóvodu žiaďame o navýšenie finančných prostriedkov na mateiáI 1633l
o2350 € .

v sluŽbách zahrňujeme naklady narevizie,licencie, BOZP' poistenie, stravné, sociálny
fond, poplatky banke, ooN. V rozpočte bola schválená čiastka 5000 €, skutočné
nríklady za rok 2009 predstalujú 9633,98 €. Po prehodnotenl žiadarne naqýšenie
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oproti stanovenému rozpočtu o 1965 €, čo je oproti skutočnosti v roku 2009
o 3668,98 menej.

c/ opravy a údržba 1635lzo sumy 0 € na zvýšenie 950 € t. j.o 950 €

Nakol'ko v schválenom rozpočte nebolo moŽné po prehodnotení všetkých dóležitych položiek
stanoviť finančnú čiastku, žiadame o navýšenie o 950 €,pretožeje nereálne zabezpečiť chod
žiadneho zaríaďetiabez drobných opráv abežnej rutinnej údržby.

Zhmutie:
Stanovenýrozpočet naqýšenie požadovanýrozpočet

al mzdové náklady
bl tovary a služby

37 850
15 405

0

1350
5450
950

39 200
20 855

950cl o aúdržba

spolu 53 255 7750 61 005

Prosíme o prehodnotenie našej žiadosti, aj keď je nám všeobecne známa
ťaŽká finačná situácia nášho mesta' chceli by sme zabezpečit'prevádzkovú
činnosto našej organizácie aspoň s obmedzenými prostriedkami.

Ak porovnávarne skutočnost' rninulého roku po odpočítaní poskytnutej
dotácie na údržbu a opravy t. j' výdavky 7a 378,17 - 8s92u60 /údržba/ =

62 285,57 € musíme konštatovat', že prepočet je ešte nižší o 1 280'57 € ako
v roku 2009.

Ďakujeme za pochopenie a kladné vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom
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