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Dôvodová správa 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 
A/ schvaľuje 

     použitie finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov vo 
výške 23,09 tis. eur pre jednotlivé školské  zariadenia, uvedené v Prílohe č. 1 tohto uznesenia, 
v zmysle VZN č. 142/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 
a školských zariadení na rok 2016.     
 
 
 
B/ ukladá 
Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 pre jednotlivé 
školské zariadenia. 
         T: 31.12.2016 
         Z: prednosta MsÚ 
 
 
 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková 
 
 
V Trebišove, dňa  13.9.2016 
 
 
 

predkladateľ 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 

Rozpis použitia finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti 
 
 

Tabuľka č. 1 – Použitie fin. prostriedkov  (v tis. €) 
                               

Škola, školské 
zariadenie 

Suma navýšenia rozpočtu 
školy,  školského 

zariadenia 

Dôvod navýšenia fin. prostriedkov 

MŠ Škultétyho  6,36 vyplatenie odchodného a odvodov   
MŠ Škultétyho 3,45 navýšenie bežných výdavkov na mzdy a 

odvody  
MŠ Komenského 1,84 vyplatenie odchodného a odvodov 
MŠ Komenského 4,15 navýšenie bežných výdavkov na úhradu za 

energie - teplo 
ZŠ Komenského 3,69 navýšenie bežných výdavkov na mzdy 

a odvody – otvorenie 8. oddelenia ŠKD    ZŠ M. R. Štefánika 3,60
Spolu 23,09 x 

 
 



 
 

 
 

Dôvodová správa 

Na základe požiadaviek škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trebišov,  
v zmysle článku 8.3  schváleného VZN Mesta Trebišov č. 142/2015 o určení dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 pre jednotlivé školy a školské 
zariadenia predkladáme rozpis použitia finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti:   

 
Tabuľka č. 1 - Použitie fin. prostriedkov  (v tis. €) 
                               

Škola, školské 
zariadenie 

Suma navýšenia rozpočtu 
školy,  školského zariadenia 

Dôvod navýšenia fin. prostriedkov 

MŠ Škultétyho  6,36 vyplatenie odchodného a odvodov   
MŠ Škultétyho 3,45 navýšenie bežných výdavkov na mzdy a 

odvody  
MŠ Komenského 1,84 vyplatenie odchodného a odvodov 
MŠ Komenského 4,15 navýšenie bežných výdavkov na úhradu za 

energie - teplo 
ZŠ Komenského 3,69 navýšenie bežných výdavkov na mzdy 

a odvody – otvorenie 8. oddelenia ŠKD    ZŠ M. R. Štefánika 3,60
Spolu 23,09 x 

 
 

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti  v rozpočte Mesta Trebišov  po 
tejto zmene je 28,67 tis. eur.   

 
 
 

Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková  
V Trebišove, dňa 13.9.2016  


