
Mesto Podolínec 
Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

V Podolínci K bodu rokovania číslo: 6. 

Dňa : 2.8.2018  

 
Názov materiálu: 
 

Návrh na rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu 
Základnej školy s materskou školou, Školská 2, 
Podolínec za rok 2018 – základná škola, materská 
škola a školské zariadenia 

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
 
schvaľuje: 
 
návrh rozpočtového opatrenia - úpravu rozpočtu Základnej 
školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec za rok 2018 
– základná škola, materská škola a školské zariadenia  

Mgr. Silvia Oleníková, riaditeľka ZŠ s MŠ Podolínec 
Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa 

Spracovali: 

Mgr. Silvia Oleníková, riaditeľka ZŠ s MŠ Podolínec 
Martina Simoníková, ekonómka 

 

meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa 

Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh na rozpočtové opatrenie 

Prizvaný: 
meno prizvaného 

 
Dôvodová správa: 
 

1. Menovaním Mgr. Silvie Oleníkovej na základe výberového konania prebratím dokumentácie školy 

vznikla potreba preverenia aktuálneho stavu finančného a personálneho riadenia, preverenia vnútornej 

dokumentácie, a postupov školy na úseku finančného a personálneho riadenia školy vrátane: 

rozpočtovania, finančnej kontroly, účtovníctva, verejného obstarávania, cestovných náhrad...mzdovej 

dokumentácie. Kontrolu by vykonala Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína finančná kontrolórka       

2.  s celoštátnou platnosťou konateľka OVES-EDU s.r.o., špecialista na legislatívu jej plnenie špeciálne 

pre oblasť školstva vo forme auditu na uvedené. 
 

3. Základná škola potrebuje postupne vymeniť zastaraný nábytok v zborovni a kanceláriách, nakoľko je 

značne poškodený a čiastočne nefunkčný.  

 

4. K rekonštrukcii sociálnych zariadení MŠ – sociálne zariadenia neboli pridelené prostriedky zo správy 

budov a tým navýšený rozpočet MŠ. 

 
Návrh na opatrenie: 
 

Navrhujeme presun finančných prostriedkov  

 

1.  

z položky ekonomickej klasifikácie 633 ... stroje prístroje, zariadenia, učebné pomôcky, 634 ... preprava, 635 

... údržba budov vo výške 1 800,- eur 

 

na položku ekonomickej klasifikácie 637 005 - špeciálne služba, audit vo výške 1800,- eur podľa cenovej 

ponuky. 

 

2.  

z položky ekonomickej klasifikácie 633 ... stroje prístroje, zariadenia, učebné pomôcky, všeobecný materiál, 

výpočtová technika, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, 637 ... príspevok na stravovanie, 635 ... údržba budov 

vo výške 5 000,- eur 

 

na položku 633 001 Interiérové vybavenie vo výške 5 000,- eur 

 

3.  

navýšenie rozpočtu materskej školy z prostriedkov na správu budov – rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ 

v položke 222 09111 635006 41 00701 R20 údržba budov vo výške 4 915,- eur.  


