
 
Rozpočet ZUŠ na rok 2013 

Komentár 
 

Nevyhnutné výdavky na mzdy a prevádzku: spolu:    275.050,- Eur 
z toho 

1. Mzdy a odvody /bez 5%avizovaného  nárastu mzdových prostriedkov podľa 
mzdovej inventúry /       241.696,- Eur 

2. Prevádzka školy – iba nevyhnutné úhrady energií a služieb  
   33.354,- Eur 

 
Dotácia z podielových daní      235.578,- Eur  
Príjmy zo ŠR (vzdelávacie poukazy)        1.392,- Eur 
Príjmy pri súčasnej výške školného      25.100,- Eur  
 
Potrebné navýšenie príjmovej časti o       12.980,- Eur (možné 
realizovať navýšením školného z 5,50 a 4,40 na 8,00 a 7,00 Eur (mesiac/žiak) 
To navýšenie nezohľadňuje avizované zvýšenie platov zamestnancov školy. 
 
Na pokrytie avizovaného 5% nárastu mzdových prostriedkov potrebujeme ešte navýšiť 
príjmovú časť rozpočtu o 10.380,- Eur, a to formou : 
Ø dotácie z podielových daní  
Ø ďalším navýšením školného z 8,00 na 10 Eur a zo 7,00 na 9 Eur.   
Ø  

Pri  navýšení školného zo súčasnej výšky 5,50 € ind. vyuč. a 4,40 € skup. vyuč. na výšku  
10 € a 9 € je vážny predpoklad úbytku žiakov na základe reakcie  zo strany rodičov na 
zvýšené školné predovšetkým  v súrodeneckých vzťahoch  a žiakov v 2 odboroch. 

 
   
Rozpis nevyhnutných bežných výdavkov:  

- položka 610 – mzdy a platy podľa mzdovej inventúry navýšené o avizované 5% 
zvýšenie tarif.platov       186.106 Eur  

o  z toho položka 614 – odmeny – jubilejné odmeny podľa kolektívnej zmluvy 
pre 2 pedagogických zamestnancov         926,- Eur 

- položka 620 odvody prepočítané podľa platnej legislatívy, zohľadnené aj to, že od r. 
2013 sa budú odvody platiť aj z dohôd     65.045,- Eur  

- položka 631 cestovné náhrady – nevyhnutné výdavky na cestovné na školenia 
zamestnancov              292,- Eur 

- položka 632 energie vo výške predpokladanej skutočnosti r. 2012 bez navýšenia 
                  13.770,- Eur 

- položka 633 materiál – prostriedky zo vzdelávacích poukazov na učeb.pomôcky 
1392,- Eur +  minim. nevyhnut.výdavky na kancelárske, čistiace a hygienické potreby 

    1.748,- Eur 
- položka 634  prepravné                             0,- Eur  
- položka 635  opravy a údržba – min.rezerva na  nevyhnutné opravy  250,- Eur 
- položka 636  prenájom PCOO vo výške r. 2012           330,- Eur 
- položka 637 služby - len nevyhnutné služby  - v celk.výške             15.920,- Eur   

o spracov.účtovníctva 4.794,- Eur (podľa víťaznej cenovej ponuky) 



 
o bezp.-tech.služby 400,- Eur 
o bank.popl. 800,- Eur 
o tvorba soc.fondu 1.600 Eur 
o stravenky  6.211,- Eur 
o popl. Vaša stravovacia  200,- Eur 
o komunálny odpad  35 Eur 
o práce na základe dohôd (údržba, tanečný odbor)  1.880,- Eur 

- položka 640 – transféry :                  1.969,- Eur 
o náhrady PN – v min.výške 300 Eur 
o  p. Havrilak – odchodné  predp.2 mesiace 1.669,- Eur 
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