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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
 

použitie finančných prostriedkov v kompetencii mestského zastupiteľstva, určených na 

nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov vo výške 55,00 tis. € pre jednotlivé školy 

a školské zariadenia v zmysle VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 a presun rozpočtových prostriedkov 

z podprogramu 9.2 ZŠ na jednotlivé školy a školské zariadenia podľa rozpisu uvedeného 

v Prílohe č. 1.      

 

           

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Svetlana Varhaniková, referent  

 

 

V Trebišove  dňa 7.9.2018 

 

 

 

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 

Podprogram Druh 

výdavku 

Školský klub detí pri ZŠ 

Komenského 

0,16 Na deti v HN 

navštevujúce ŠKD. 

9.4 Bežný 

Školský klub detí  pri ZŠ M. 

R. Štefánika 

0,32 Na deti v HN 

navštevujúce ŠKD. 

9.4 Bežný 

Školský klub detí pri ZŠ 

Pribinova 

1,60 Na deti v HN 

navštevujúce ŠKD. 

9.4 Bežný 

Školský klub detí pri ZŠ I. 

Krasku  

4,42 Na deti v HN 

navštevujúce ŠKD. 

9.4 Bežný 

MŠ Hviezdoslavova 6,00 Výmena elektrických 

rozvodov.      

9.1 Bežný 

MŠ Škultétyho    8,00 Výmena elektrických 

rozvodov. 

9.1 Bežný  

MŠ Škultétyho  10,00 Výmena obkladov na 

stenách a podlahe. 

9.1 Bežný 

Základná umelecká škola  3,00 Odstránenie 

havarijného stavu 

kanalizácie. 

9.5 Bežný 

Školská jedáleň pri ZŠ 

Pribinova  

1,54 Zakúpenie dvoch 

nových nerezových 

stolov do ŠJ. 

9.3 Bežný 

Školská jedáleň pri ZŠ 

Pribinova  

4,37 Zakúpenie  

elektrických 

spotrebičov do ŠJ.    

9.3 Kapitálový 

ZŠ Pribinova 0,50 Odstránenie havárie na 

potrubí studenej vody. 

9.2 Bežný 

Centrum voľného času 2,20 Oprava  bleskozvodov 

na budove CVČ. 

9.11 Bežný 

MŠ Komenského 7,30 Výmena elektrických 

rozvodov. 

9.1 Bežný 

MŠ Komenského 1,30 Odchodné – odchod do 

starobného dôchodku . 

9.1 Bežný 

Školská jedáleň pri ZŠ 

Komenského 

1,29 Odchodné – odchod do 

starobného dôchodku  

ŠJ. 

9.3 Bežný 

Školský klub detí pri ZŠ 

Komenského 

3,00 Dofinancovanie miezd 

a odvodov z dôvodu 

zvýšeného počtu detí  

v ŠKD.   

9.4 Bežný  

Spolu 55,00 x x x 

 

 

 



Dôvodová správa 

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta 

Trebišov je po  rozpočtovom opatrení č. 9 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov v sume  55,00 

tis. €. 

V zmysle článku 10  schváleného VZN Mesta Trebišov č. 155/2017 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 pre jednotlivé školy 

a školské zariadenia  predkladáme návrh rozpisu použitia finančných prostriedkov na 

nepredvídané skutočnosti,  o ktorých použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo.   

 

Použitie finančných prostriedkov, v kompetencii Mestského zastupiteľstva, určených na 

nepredvídané skutočnosti v rozpočte mesta Trebišov: 

 použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky  z rezervy v zmysle článku 3.9 VZN č. 

155/2017 na deti a žiakov v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú ŠKD vo výške mesačného 

poplatku stanoveného VZN č. 150/2016 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach   v sume 6,50 tis. €,   

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

                               

Škola, školské zariadenie Suma navýšenia 

rozpočtu školy,  

školského zariadenia 

Dôvod navýšenia fin. 

prostriedkov 

Školský klub detí pri   ZŠ Komenského  0,16 

Na deti v hmotnej núdzi      

navštevujúce ŠKD. 

Školský klub detí pri  ZŠ M. R. Štefánika 0,32 

Školský klub detí pri   ZŠ I. Krasku 4,42 

Školský klub detí pri  ZŠ Pribinova 1,60 

Spolu 6,50 

 

 bežný výdavok na výmenu elektrických rozvodov  v budove elokovaného pracoviska MŠ 

Hviezdoslavova na ul. 1. Decembra v sume 6,00 tis. €  a v budove MŠ Škultétyho v sume 

8,00 tis. €   z dôvodu zastaranosti, nepostačujúcej kapacity a bezpečnosti, 

 bežný výdavok na výmenu  obkladov na stenách a podlahe  v budove MŠ Škultétyho v sume 

10,00 tis. €, 

 bežný výdavok na odstránenie havarijného stavu kanalizácie Základnej umeleckej školy 

v sume 3,00 tis. €, 

 na obnovu elektrických spotrebičov a vybavenia školskej jedálne pri ZŠ Pribinova z dôvodu 

zastaranosti, častých porúch a nepostačujúcej kapacity v sume 1,54 tis. € bežný výdavok   na 

nákup dvoch nových  nerezových stolov a kapitálový výdavok v sume 4,37 tis. € na nákup 

elektrických spotrebičov, 

 bežný výdavok na úhradu nákladov spojených s odstránením havárie na potrubí studenej 

vody v sume 0,50 tis.  € pre ZŠ Pribinova, 

 bežný výdavok na odstránenie havarijného stavu  bleskozvodov na budove CVČ v sume 

2,20 tis. €, 

 bežný výdavok na výmenu elektrických rozvodov v budove MŠ Komenského v sume 7,30 

tis. € z dôvodu zastaranosti, nepostačujúcej kapacity a bezpečnosti,    

 bežný výdavok na odchodné pre MŠ Komenského  v sume 1,30 tis. € z dôvodu odchodu 

zamestnanca do starobného dôchodku,  

 bežný výdavok na odchodné pre ZŠ Komenského v sume 1,29 tis. € z dôvodu odchodu 

zamestnanca ŠJ do starobného dôchodku,      

 bežný výdavok na mzdy a odvody pre školský klub pri  ZŠ Komenského z dôvodu 

zvýšeného počtu detí v ŠKD v sume 3,00 tis. €.       



 

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po 

tejto zmene je 0,00 tis. €.  

Zároveň dôjde k presunu rozpočtových prostriedkov v sume 55,00 tis. €, ktoré boli  

rozpočtované  na podprograme 9.2 Základné školy na podprogramy a položky jednotlivých 

škôl a školských zariadení. 

 

 

Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková  

V Trebišove dňa 7.9.2018  

 


