
 
 

Návrh  rozpočtových opatrení 
škôl a školských zariadení  v pôsobnosti mesta Sereď na rok 2010 

  ( presuny finančných prostriedkov v  rámci schváleného rozpočtu  mesta Sereď na rok 2010 ) 
 
 
 
 
              V súlade s § 14 ods. 2 písm. a)  zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je na rokovanie MsZ v Seredi 
predložený návrh rozpočtových opatrení mesta Sereď formou presunu rozpočtovaných 
prostriedkov medzi subjektami škôl a školských zariadení v rámci schváleného rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2010, bez dopadu na zmeny  celkových príjmov a celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu mesta Sereď na rok 2010.  

              
Navrhované úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení boli predmetom rokovaní vedenia 
mesta s riaditeľmi škôl a školských zariadení. 

 
        

BEŽNÉ VÝDAVKY 
 
Program 4. Vzdelávanie 
 
Podprogram 4.2. Materské školy 
 
Na základe požiadaviek riaditeliek materských škôl (ktorým bolo MsZ čiastočne vyhovené pri 
1. zmene rozpočtu mesta Sereď) navrhujeme zvýšenie rozpočtu výdavkov MŠ, kapitola      
09. Vzdelávanie, výdavky školských RO, položka bežné výdavky materských škôl, ktoré  
navrhujeme  zvýšiť zo  sumy 788 038 € o čiastku  58 000 €, t. j na objem  846 038 €, 
z toho: 

a) zvýšenie rozpočtu Materskej školy, ul. D Štúra o sumu  35 183 € s použitím na 
tovary a služby, čím sa rozpočtovaná suma 367 118  € zvýši na čiastku 402 301 €.  

b) zvýšenie rozpočtu Materskej školy, ul. Komenského o sumu 22 817 € s použitím 
objemu  16 937 € na tovary a služby  a objemu  5 880 € na mzdy a odvody. 
Rozpočtovaná suma  420 920 € sa zvýši na čiastku 443 737 € .        

 
Podprogram 4.3. Základná umelecká škola 
 
Prehodnotením výšky výdavkov na mzdy a prevádzku  navrhujeme zníženie rozpočtovaných 
výdavkov ZUŠ na rok 2010 o čiastku 20 000 €, so znížením rozpočtovaných výdavkov na 
mzdy a odvody o 16 300 € , znížením výdavkov na prevádzku o 3 700 € . Rozpočtovaná suma 
329 479 € výdavkov  sa  upraví  na 309 479 €. 
 
 Podprogram 4.5. Školský klub detí 
 

a) Návrh  zvýšenia výdavkov ŠKD pri ZŠ P.O. Hviezdoslava  predkladáme  po 
prehodnotení reálnej potreby výdavkov na ŠKD vedením školy zo sumy 46 964 € na 
sumu 53 312 €, t.j. zvýšenie o čiastku 6 348 €. 

 



 
b) Návrh  zvýšenia výdavkov ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského  predkladáme  po 

prehodnotení reálnej potreby výdavkov na ŠKD vedením školy zo sumy 37 071 € na 
sumu 47 071 €, t.j. zvýšenie o čiastku 10 000 €. 

 
Podprogram 4.6. Školské strediská záujmovej činnosti 
 

a) Návrh  zníženia výdavkov ŠSZČ  pri ZŠ J.Fándlyho  predkladáme  po prehodnotení 
reálnej potreby výdavkov na činnosť ŠSZČ vedením školy zo sumy 17 395 € na sumu 
16 395 €, t.j. zníženie  o čiastku 1 000 €. 

 
b) Návrh  zníženia výdavkov ŠSZČ  pri ZŠ J.A.Komenského  predkladáme  po 

prehodnotení reálnej potreby výdavkov na činnosť ŠSZČ vedením školy zo sumy       
30 785 € na sumu 17 785 €, t.j. zníženie  o čiastku 13 000 €. 

 
Podprogram 4.7. Školské jedálne 
 

a) Návrh  zníženia výdavkov ŠJ  pri ZŠ J.Fándlyho  predkladáme  po prehodnotení 
zreálnenia  potreby výdavkov na prevádzku a mzdy  ŠJ  vedením školy zo sumy          
66 081 € na sumu 51 081 €, t.j. zníženie  o čiastku 15 000 €. 

   Skutočný počet stravníkov dosiahol v 1. štvrťroku 2010 celkom 278 žiackych  
stravníkov, čo predstavuje z potenciálneho počtu 610 žiackych stravníkov podiel 
45,64%. Rozpočet ŠJ bol schválený na 91,87 % stravníkov.  

 
b) Návrh  zníženia výdavkov ŠJ pri ZŠ P.O. Hviezdoslava  predkladáme  po     

prehodnotení reálnej potreby výdavkov na prevádzku a mzdy ŠJ  vedením školy zo 
sumy   95 002 € na sumu 69 654 €, t.j. zníženie  o čiastku 25 348 €. 

   Skutočný počet stravníkov dosiahol v 1. štvrťroku 2010 celkom 527,9 žiackych  
stravníkov, čo predstavuje z potenciálneho počtu 940 žiackych stravníkov (bez 
stravníkov z obce Šintava)  podiel 56,16%. Rozpočet ŠJ bol schválený na 91,87 % 
stravníkov.  

 
 
 

Spracovaná tabuľka, sumarizuje navrhované presuny finančných prostriedkov medzi školami 
a školskými zariadeniami. 

 
 
Predloženým návrhom presunu rozpočtovaných prostriedkov škôl a školských zariadení 
v rámci schváleného rozpočtu školských RO zriadených mestom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 ( §14 ods. 2písm. a/ zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ).  
 
 
 
 
 
 
 
 


