
 

 
 

 

 

Názov materiálu 

Rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, 

Podolínec so záväznými ukazovateľmi – 

úprava rozpočtu na rok 2020 

Dôvodová správa 

Zriaďovateľ má podľa § 12 ods.1 zák. č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov povinnosť po schválení 

rozpočtu vykonať jeho rozpis na rozpočtové 

organizácie a príspevkové organizácie vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane 

rozpisu výdavkov na programy 

programového rozpočtu. 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. xx/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

rozpis rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou, Školská 2, Podolínec so záväznými 

ukazovateľmi podľa predloženého materiálu 

Stanovisko príslušnej komisie 
Finančná komisia odporúča schváliť rozpis 

rozpočtu 

Meno spracovateľa materiálu Martina Simoniková 

Meno predkladateľa materiálu Mgr. Silvia Reľovská 

 

ROZPIS ROZPOČTU 

pre Základnú školu s materskou školou, Školská 2, Podolínec na rok 2020 

 zmena rozpočtu august 2020 

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

a) príjmy celkom: 1 590 326,35 € 

b) výdavky celkom: 1 590 326,35 € 

v tom výdavky:  
  

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Kategória ekonomickej klasifikácie Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Rozpočet v € 

610 Mzdy 540 685,18 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 203 491,56 

630+640 Tovary a služby, bežné transfery 160 134,33 

 

MATERSKÁ ŠKOLA 

Kategória ekonomickej klasifikácie Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Rozpočet v € 

610 Mzdy 230 520,37 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 82 166,87 

630+640 Tovary a služby, bežné transfery 57 395,75 

710 Kapitálové výdavky 13 000,00 



 

 
 

 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Kategória ekonomickej klasifikácie Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Rozpočet v € 

610 Mzdy 41 622,67 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 722,63 

630+640 Tovary a služby, bežné transfery 6 796,81 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  

Kategória ekonomickej klasifikácie Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Rozpočet v € 

610 Mzdy 81 031,42 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 29 931,43 

630+640 Tovary a služby, bežné transfery 19 066,23 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

Kategória ekonomickej klasifikácie Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Rozpočet v € 

610 Mzdy 4 500,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 830,95 

630+640 Tovary a služby, bežné transfery 13 371,00 

  
KOMENTÁR K ÚPRAVE ROZPOČTU ŠKOLY NA ROK 2020 

 

príjmy 2020 –  základná škola  

− normatívny príspevok  - tlač učebných materiálov pre žiakov školy (dohodovacie konanie) 

− nenormatívny príspevok – určený MŠVVaŠ SR na nákup učebníc pre žiakov 1. – 9. ročníka 

základnej školy a pre špeciálnu triedu základnej školy 

− asistent učiteľa – navýšenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením, príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR na obdobie od 

01.09.2020 do 31.12.2020 

− vlastné príjmy – prax študentov VŠ – suma určená fakultou vysokej školy  

− dobropisy – vratka soc.poistenia – odpustenie platenia poistného za zamestnávateľa do sociálnej 

poisťovne za mesiac 04/2020 (opatrenia vlády COVID-19) 

− prenájom – zníženie položky príjmy z prenájmu priestorov školy z dôvodu prerušenia prevádzky 

v škole (COVID-19) 

príjmy 2020 – materská škola 

− príspevok UPSVaR na podporu zamestnanosti v materskej škole – žiadosť o príspevok bola podaná 

a odoslaná prostredníctvom elektronickej schránky v júli 2020; podľa informácii UPSVaRu je 

potrebné žiadosť podpísať mandátnym certifikátom, ktorý si riaditeľstvo školy momentálne 

zabezpečuje. Výška príspevku bola vypočítaná podľa údajov zo žiadosti.  

− dobropisy – vratka soc.poistenia – odpustenie platenia poistného za zamestnávateľa do sociálnej 

poisťovne za mesiac 04/2020 (opatrenia vlády COVID-19) 

− vlastné príjmy – prax študentov VŠ – suma určená fakultou vysokej školy  

− v rozpočte materskej školy sú rozpočtované finančné prostriedky na 3 nových zamestnancov 

(školský špeciálny pedagóg, 2 pedagogickí asistenti); prostriedky na osobné náklady budú od 

01.09.2020 do 31.08.2022 refundované prostredníctvom projektu MPC Bratislava Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov (plná refundácia osobných nákladov). 

− Projekt MPC POP I.  – dotácia mesta na preklenutie času refundácie za mesiac december; v januári 

2021 škola vráti finančné prostriedky mestu 

príjmy 2020 – školský klub detí 

− dobropisy – vratka soc.poistenia – odpustenie platenia poistného za zamestnávateľa do sociálnej 

poisťovne za mesiac 04/2020 (opatrenia vlády COVID-19) 

− vlastné príjmy – prax študentov VŠ – suma určená fakultou vysokej školy  



 

 
 

 

príjmy 2020 – centrum voľného času 

− poplatok za pobyt – poplatok za detský prímestský tábor, ktorý sa uskutočnil od 06.07.2020 do 

10.07.2020; počet zúčastnených detí 65 

− cvč – dotácia od iných obcí na deti a žiakov v centre voľného času, ktoré nemajú trvalý pobyt 

v Podolínci  

príjmy 2020 – školská jedáleň 

− príspevok UPSVaR na podporu zamestnanosti v materskej škole – žiadosť o príspevok bola podaná 

a odoslaná prostredníctvom elektronickej schránky v júli 2020; podľa informácii UPSVaRu je 

potrebné žiadosť podpísať mandátnym certifikátom, ktorý si riaditeľstvo školy momentálne 

zabezpečuje. Výška príspevku bola vypočítaná podľa údajov zo žiadosti.  

− dobropisy – vratka soc.poistenia – odpustenie platenia poistného za zamestnávateľa do sociálnej 

poisťovne za mesiac 04/2020 (opatrenia vlády COVID-19) 

− príspevok UPSVaR – strava zadarmo – rozdiel medzi príspevkom UPSVaR 1,20 € a cenou 

stravného lístka – žiaci 1.stupeň ZŠ 1,15 € 

výdavky 2020 – materská škola, základná škola, školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľ. 

času 

− osobné náklady  (mzdy a odvody) -                                                               

▪ v rozpočte materskej školy sú rozpočtované finančné prostriedky na 3 nových zamestnancov 

(školský špeciálny pedagóg, 2 pedagogickí asistenti); prostriedky na osobné náklady budú od 

01.09.2020 do 31.08.2022 refundované prostredníctvom MPC Bratislava Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov (plná refundácia osobných nákladov). 

▪ so mzdovými nákladmi súvisia odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo 

výške 34,95%  

− prevádzkové náklady (cestovné, materiál, služby, údržba, transfery) -v tejto položke sú 

zahrnuté výdavky na 

▪ materiál – nákup interiérového zariadenia (skrine do knižnice, dielenské skrine, policové 

regály, stoličky a šatňové skrinky do tried materskej školy), interaktívne projektory, učebnice 

a pod. 

▪ údržbu – maľovanie priestorov základnej školy (svojpomocne), strecha nad telocvičňou 

základnej školy, strecha na pavilóne D v materskej škole, výmena svietidiel v triedach 

materskej školy, a ďalšia bežná údržba  

▪ kapitálové výdavky – rekonštrukcia RTP plynu v materskej škole (rok výroby RTP 1977), 

nákup multifunkčného zariadenia pre materskú školu (tlačiareň farebná, kopírka) 

Úprava rozpočtu bola zostavená z údajov známych k 10.08.2020. Nákup interiérového vybavenia, 

multifunkčného zariadenia, oprava strechy nad telocvičňou, výmena svietidiel, rekonštrukcia RTP 

plynu závisí od výšky pridelených finančných prostriedkov od UPSVaR a taktiež od opatrení vlády od 

09/2020.  

c) Program č. 7: Vzdelávanie 

ZŠ s MŠ 1 590 326,35 

ZŠ s MŠ – prenesené kompetencie 857 941,18 

ZŠ s MŠ – originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ,ZŠ-správa budov) 469 516,18 

MŠ – originálne kompetencie (pokrytie výdavkov projektu POP I. – 12/2020) 3 733,39 

Základná škola – projekt EÚ Čitateľská gramotnosť vrátane spolufinancovania 56 055,50 

Materská škola – projekt EÚ MPC Pomáhajúce profesie I. (POP I.) 11 200,18 

Školská jedáleň – vlastné príjmy 65 000,00 

ZŠ s MŠ – vlastné príjmy 81 689,58 

CVČ – príjem od iných obcí 500,00 

 

 



 

 
 

 

 

Súčasťou príjmov rozpočtu školy sú aj prostriedky, ktoré dostáva prostredníctvom 

zriaďovateľa, nie sú však výdavkami rozpočtu mesta a teda nie sú zahrnuté v programe 7- 

 

Prenos finančných prostriedkov z roku 2019 26 836,23 

preplatok sociálneho poistenia 042020 17 154,11 

príspevok UPSVaR – stravovanie 0,05  700,00 

 


