Komentár k úprave rozpočtu č. 4 na rok 2021 ZŠ Dr. V. Clementisa /8.11.2021/
ZŠ: PRR: 8.2 09121, 09211
Zmeny voči úprave rozpočtu č. 3/2021
-

-

zníženie normatívu prenesené kompetencie z dôvodu poklesu žiakov z 313 ma 297 žiakov
k 15.9.2021 EDUZBER t.j. – 16 žiakov
zníženie normatívnych prostriedkov vo finančnom vyjadrení na obdobie 9-12/2021 na mzdy
a prevádzku je – 11350,00 € /mesačne o -2837,50 €/
nutné dofinancovanie prostriedkov na mzdy a odvody v dohodovacom konaní o 3928 € /žiadosť
cez zriaďovateľa/
navýšenie prostriedkov do rozpočtu z originálnych kompetencií /od zriaďovateľa/ zdroj 41 na
dofinancovanie výdavkov miezd a odvodov za mesiace 11-12/2021 vo výške 7338 € pre asistentov
učiteľa v rámci „Národného projektu POPII Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Poskytnuté prefinancovanie v roku 2021, bude následne zriaďovateľovi vrátené v roku 2022 po
refundácii z projektových prostriedkov.
navýšenie prostriedkov z vlastných príjmov o 2040 € v rámci zdroja NFM – Nórske fondy ZŠ ako
„Partner č. 1 v tomto projekte v spolupráci so SOŠ Tisovec“
ostatné zvýšenie v rámci vlastných zdrojov o 463 € sa nachádza v tabuľke PRÍJMY vlastné na
4 str. úpravy rozpočtu /energie EGT zdr. 46, UMB BB, SFZ „Spolu dáme gól“ zdr. 72c

ŠKD: PRR: 8.3 0950
Zmeny oproti úprave rozpočtu č. 3/2021
-

zníženie 1 prac. úväzku od 9/21 z 88% na 50%, čerpanie pandemickej PN, čerpanie PN - na
mzdových výdavkoch zníženie o - 3818 €
zníženie prostriedkov do rozpočtu z originálnych kompetencií /od zriaďovateľa/ zdroj 41 na
mzdy a odvody do ZP, SP zo 43043 € na 38665 €, čo je rozdiel – 4378 €
zvýšenie rozpočtových vlastných príjmov za školské poplatky /položka 223002/ o + 1370 €
/na mzdové výdavky a prevádzku / - str. 5 úpravy rozpočtu
doplnené výdavkové položky : odmeny 614 000 zdr. 46
+ 240,00 €
odmeny 614 000 zdr. 41
+ 250,00 €
/á 100,00 €/ zamestnanec/

ŠJ: PRR: 8.5 09602, 09603
Zmeny voči úprave rozpočtu č. 3/2021
-

úprava: ŠR: dotácia na stravu
výdavková položka: na potraviny
materiál
Zmena v poskytovaní dotácie na
od 9/2021

zdroj 111
- 19330,00 €
633 011
- 19508,00 €
633 006 org. 17
+ 178,00 €
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ

S tým, ako aj s ukončením dištančného vzdelávania, ktoré bolo v 1. polrok roku 2021, súvisí zmena
v úprave rozpočtu č. 4 navýšením príjmovej časti z vlastných príjmov za potraviny:
- príjmová položka:
za potraviny
223 003
+ 20000,00 €
stravné réžie
312 007
+ 2700,00 €
/tabuľka PRÍJMY vlastné str. 8/

-2-

ŠJ: PRR: 8.5 09602, 09603
Zmeny voči úprave rozpočtu č. 3/2021
-

úprava: originálne kompetencie /od zriaďovateľa/ , zdroj 41
- zníženie dotačných prostriedkov
- 6044,00 €

-

zníženie KPT položky
713004
- 880,00 € /príslušenstvo konvektomatu
zníženie mzdových a odvod. položkách 612, 620 - 850,00 €
zníženie prevádzkových výdavkov zmenou
zdroja financovania – nahradením vlastnými zdrojmi - 4314,00 €

Poznámka: pri mzdových výdavkoch doplnená položka:
odmeny
614 000 org. 3 + 500,00 €
/á 100,00 €/ zamestnanec/
Zníženie úpravy rozpočtu :

- 3334,00 €
/úpr.3 146871€ – úpr.4 143537€

Navýšenie rozpočtu za organizáciu spolu:

+ 1461,00 €

Vypracovala: Jarmila Mašlárová, ekonómka ZŠ Dr. V. Clementisa

