
 
 

Názov materiálu Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu 

ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2019 

Obsah materiálu Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu 

školy na rok 2019 pre MŠ a ŠKD  

Návrh na uznesenie Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

schvaľuje zmenu záväzných ukazovateľov 

rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou, Školská 2, Podolínec o sumu 

4 718,50 € účelovo určenú na navýšenie 

výdavkov na mzdy a odvody v MŠ a ŠKD 

podľa predloženého materiálu 

Stanovisko komisie Finančná komisia materiál neprerokovala. 

Meno spracovateľa materiálu Martina Simoníková 

Meno predkladateľa materiálu Martina Simoníková 

Dôvodová správa 
Dňa 01.09.2019 nadobudla účinnosť novela 

zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uvedenou novelou zákona boli 

pedagogickým zamestnancom zvýšené 

tarifné platy a k nim prislúchajúce príplatky 

vypočítavané percentom z tarifného platu. 

Zvýšenie tarifných platov nebolo 

zohľadnené pri tvorbe rozpočtu na rok 2019. 

Okrem zvýšenia tarifných platov bol v 

školskom klube detí rozšírený úväzok z 2,5 

zamestnanca na 3 zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec 

a) príjmy celkom: 1 319 016,28 €   

b) výdavky celkom: 1 319 016,28 € 

v tom bežné výdavky:  

materská škola  

610 Mzdy 186 769,10 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 67 816,75 

630+640 Tovary a služby, bežné transfery 45 078,85 

 školský klub detí  

610 Mzdy 32 202,46 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 854,86 

630+640 Tovary a služby, bežné transfery 6 023,73 

c) Program č. 7: Vzdelávanie  

ZŠ s MŠ 1 319 016,28 € 

ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie 735 204,67 

Základná škola - správa objektov - originálne 

kompetencie 19 394,35 

Materská škola - originálne kompetencie 270 370,04 

Materská škola - správa objektov - originálne 

kompetencie 14 232,96 

Školská jedáleň - originálne kompetencie 108 289,20 

CVČ - originálne kompetencie 17 783,08 

ŠKD - originálne kompetencie  45 703,82 

Školská jedáleň - vlastné príjmy 65 000,00 

ZŠ s MŠ - vlastné príjmy 

 
42 538,16 

CVČ - príjem od iných obcí 500,00 

 


