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Komentár
Rozpočet školskej jedálne na roky 2017 -2019 bol pripravený na základe metodických
pokynov Mestského úradu v Štúrove a je pripravený podľa platnej metodiky kódovania
a štruktúry

funkčnej

a ekonomickej

klasifikácie

rozpočtu

v

súlade

s príslušnými

ustanoveniami zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov, č.493/2011 Z.z. a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
V našom

zariadení

poskytujeme

stravovanie

pedagogickým

a

nepedagogickým

zamestnancom a žiakom Základnej školy v Štúrove, Gymnázia – Gimnázia v Štúrove,
Špeciálnej základnej školy v Štúrove, Základnej umeleckej školy v Štúrove, zamestnancom
školskej jedálne, cudzím stravníkom a dôchodcom mesta Štúrova.
Okrem bežných obedov školská jedáleň ponúka svojim stravníkom aj nadštandardné
služby ako možnosť výberu z dvoch hlavných jedál a pripravujeme náhradnú diétnu stravu
pre žiakov a študentov na základe požiadavky zákonného zástupcu dieťaťa a lekárskeho
odporučenia. Pripravujeme akcie pre deti , pre školy a zriaďovateľa.
Výdavková časť
610 mzdy- finančné prostriedky na mzdy a odvody sme vypočítali podľa mzdovej
inventúry a boli zvýšené o 4% od 01.01.2017 a od 01.09.2017 o ďalšie 2%.
620 poistné a príspevky do poisťovní – vypočítané sú z celkových mzdových nákladov
a zvýšené následne o 4% od 01.01.2017 a od 01.09.2017 o ďalšie 2%.
632 energie – výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu sú prepočítané podľa
očakávanej spotreby na rok 2016 vrátane nedoplatku.
633 materiál - tu sme zvýšili predpokladaný rozpočet, nakoľko tento rok sme nemohli
dokupovať inventár

z dôvodu nedostatku financií, ktoré sme museli použiť na úhradu

nedoplatkov za energie.
635 rutinná a štandardná údržba – zvýšenie je z dôvodu častých porúch strojov a
zariadení
637 služby- mierne zvýšenie vzniklo percentuálnym zvýšením miezd, následkom čoho
sa nám zvýšil prídel do sociálneho fondu a zvýšili sa aj platby za stravné z dôvodu zvýšenia
režijných nákladov od 1.1.2016.
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640 transfer

jednotlivcom –

zníženie, nakoľko v roku 2016 sme mali odchod

zamestnankyne do dôchodku. V roku 2017 sú naplánované len predpokladané výdavky na
PN.
Ostatné výdavky sú ponechané na úrovni upravených limitov plánu v roku 2016.
Príjmová časť
Pri plánovaní príjmov na budúci rok sme vychádzali z tohtoročných údajov
a predpokladaných príjmov, ktoré sú ovplyvnené počtom prihlásených stravníkov.
Príjmy bežného rozpočtu v našej organizácii tvoria poplatky za kreditné karty a režijné
náklady za stravné za všetkých dospelých stravníkov / pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci základnej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, základnej špeciálnej
školy, cudzí stravníci a dôchodcovia /.
Zmeny príjmov nastali oproti minulým rokom z dôvodu zrušenia príjmov za odber
tetrapakových obalov a poklesu platby za režijné náklady, za nižší počet žiakov
a zamestnancov gymnázia a zrušením stravovania zamestnancov centra voľného času.
Napriek tomu celkový príjem bude mierne zvýšený, nakoľko máme prihlásených viac
dôchodcov.
Školská jedáleň zamestnáva: 5 kuchárok /100%/ , 3 prevádzkové pracovníčky /100%/,
upratovačka /100%/, administratívna pracovníčka–účtovníčka /100 %/, riaditeľka /100%/
a kurič /25 %/ elektrikár /10%/.
Vo svojej správe má školská jedáleň 1 budovu, ktorá sa nachádza na parcele č. 2347 vo
výmere 1 009 m².
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