U Z N E S E N I E č. 1
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Krušetnici
konaného dňa 23. februára 2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní poslanci ObZ: Mgr. Martin Bodorík, Jozef Dorušák, Igor Janckulík,
Mgr. Danka Jančová, Janka Makúchová, Marek Repôň, Jozef Stančík
Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici
A. BERIE NA VEDOMIE
1/ plnenie uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva;
2/ zhodnotenie Plánu práce a Volebného programu za r. 2016;
3/ informatívnu správu o projekte "Rozšírenie kapacity materskej školy Krušetnica";
4/ informatívnu správu o projekte "Riešenie havarijného stavu elektroinštalačných
rozvodov v KD a OcÚ";
5/ informatívnu správu o aktivačnej činnosti;
6/ žiadosť Súkromnej ZUŠ Námestovo;
7/ informatívnu správu o konaní verejného hovoru dňa 05. 03. 2017;
8/ predbežný termín konania osláv 425. výročia založenia našej obce na deň 02. 09. 2017.
B. SCHVAĽUJE
1/ program zasadania obecného zastupiteľstva;
Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2/ Rozbor hospodárenia na rok 2016;
Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3/ Plán práce na rok 2017;
Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017;
Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5/ zrušenie Obecného podniku verejnoprospešných služieb Krušetnica, IČO: 00651281
a jeho výmaz z obchodného registra a poveruje starostku obce na všetky úkony spojené
s výmazom;
Za: 7 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Repôň, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/ kúpu nehnuteľnosti C-KN parc. č. 676/7 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere
67 m2 zapísanú na LV č. 3243, k. ú. Krušetnica v celosti od predávajúceho – Dušan
Dulík, bytom Krušetnica č. 78 v cene 9,00 €/m2, t. j. 603,00 €;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7/ finančný príspevok na rok 2017 pre Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
Krušetnica vo výške 250,00 €
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8/ finančný príspevok pre Mgr. Kristínu Tomašákovú, bytom Krušetnica č. 162 na nákup
kyslíkového koncentrátora na domáce využitie pre syna Milana vo výške 300,00 €;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9/ pridelenie 1-izbového bytu v 12-bytovej jednotke pre p. Marcela Sobčáka, bytom
Krušetnica č. 5 s účinnosťou od 1. 3. 2017;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10/ stavebné úpravy v 6-bj. – byte č. 5 Mgr. Aleny Miklušákovej v rozsahu žiadosti –
oprava stien a úhradu výdavkov spojených s potrebnými prácami;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11/ zámer predať nehnuteľný majetok E-KN parc. č. 16559/6 – ostatné plochy – o výmere
3683 m2 a to len tú časť, ktorá na základe GP č. 23/2017 vyhotoveného Jozefom
Brandysom, Brandys, s. r. o., Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo zo dňa 23. 01. 2017
zodpovedá dielu č. 5 o výmere 25 m2 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č. 78/2 –
zastavané plochy a nádvoria - o výmere 26 m2), dielu č. 8 o výmere 46 m2 (vytvára
novovytvorenú parc. C-KN č. 78/5 – zastavané plochy a nádvoria - o výmere 46 m2)

a dielu č. 34 o výmere 44 m2 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č. 79/7 – záhrada –
o výmere 120 m2) a E-KN parc. č. 16559/5 - ostatné plochy - o výmere 2889 m2 a to
len tú jej časť, ktorá na základe GP č. 23/2017 vyhotoveného Jozefom Brandysom,
Brandys, s. r. o., Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo zo dňa 23. 01. 2017 zodpovedá
dielu č. 4 o výmere 1 m2 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č. 78/2 – zastavané plochy
a nádvoria - o výmere 26 m2), dielu č. 33 o výmere 76 m2 (vytvára novovytvorenú parc.
C-KN č. 79/7 – záhrady - o výmere 120 m2), dielu č. 35 o výmere 115 m2 (vytvára
novovytvorenú parc. C-KN č. 79/8 – záhrady - o výmere 115 m2), dielu č. 38 o výmere
17 m2 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č. 674/4 – zastavané plochy a nádvoria - o
výmere 17 m2) a dielu č. 39 o výmere 46 m2 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č.
696/2 – vodná plocha - o výmere 46 m2), ktoré parcely sú zapísané na LV č. 1073 pod
B1 Obec Krušetnica v 1/1-úč. pre Pavla Zemeníka rod. Zemeníka, nar. 17. 08. 1948,
trvalým bytom Krušetnica č. 107, občan SR v cene 1,33 €/m2, cena celkom 492,10 €;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12/ zámer predať nehnuteľný majetok E-KN parc. č. 16559/6 – ostatné plochy – o výmere
3683 m2 a to len tú časť, ktorá na základe GP č. 2/2017 vyhotoveného Jozefom
Brandysom, Brandys, s. r. o., Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo zo dňa 04. 01. 2017
zodpovedá dielu č. 6 o výmere 26 m2 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č. 97/11 –
zastavané plochy a nádvoria - o výmere 26 m2), dielu č. 7 o výmere 17 m2 (vytvára
novovytvorenú parc. C-KN č. 97/12 – zastavané plochy a nádvoria - o výmere 17 m2),
dielu č. 13 o výmere 64 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č. 98/4 – orná pôda –
o výmere 64 m2), dielu č. 21 o výmere 31 m2 (vytvára novovytvorenú parc. C-KN č.
674/3 – zastavané plochy a nádvoria - o výmere 31 m2) a dielu č. 22 o výmere 27 m2
(vytvára novovytvorenú parc. C-KN č. 695/2 – zastavané plocha a nádvoria - o výmere
27 m2), ktorá parcela je zapísaná na LV č. 1073 pod B1 Obec Krušetnica v 1/1-úč. pre
Ivana Urbaníka rod. Urbaníka, nar. 16. 08. 1967, trvalým bytom Zákamenné č. 476,
občan SR v cene 1,33 €/m2, cena celkom 219,45 €;
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C. RUŠÍ
1/ bod B6 uznesenia č. 5/2016 zo dňa 24. 10. 2016 - kúpu nehnuteľnosti C-KN parc. č.
676/7 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 67 m2, ktorá bola vytvorená na
základe GP č. 182/2014 vyhotoveného Brandys, s. r. o., Cyrila a Metoda 329/6,
Námestovo v celosti od predávajúceho – Pius Dulík, bytom Krušetnica č. 78 v cene
9,00 €/m2, t.j. 603,00 €.
Za: 6 (Bodorík, Dorušák, Janckulík, Jančová, Makúchová, Stančík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

D. DOPORUČUJE
1/ v rámci aktivačnej činnosti:
- opraviť dopravnú značku STOP pri p. Martine Vrábeľovej, č. 121;
- opraviť zadné oplotenie na miestnom cintoríne;
2/ pre nasledujúce roky vytvoriť stolový kalendár s fotografiami našej obce;
3/ dorobiť komunikáciu smerom pod Jaz + úpravu zeminy.
Zapísala: Mgr. Alžbeta Páterková
Overovatelia:

Janka Makúchová
Mgr. Danka Jančová

Starostka obce:

Mgr. Terézia Pacoňová

PRÍLOHA č. 1
ROZBOR hospodárenia O b e c n é h o ú r a d u v Krušetnici k 31.12.2016 (v €)
P R Í J M Y bežného rozpočtu:

882 271,21

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve
DzN pozemky
DzN stavby
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady a drobné stav. odpady
Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjmy z prenajatých budov (KD, Kaderníctvo, Dielne)
Príjmy z prenajatých bytov 6 bj.
Príjmy z prenajatých bytov 12 bj.
Príjmy z prenájmu ihriska TJ
Príjmy z prenájmu MK RD Zákamenné
Poplatky správne
Pokuty
Voda
Vodovodná prípojka
Odpadové nádoby
Hrobové miesto
Poplatky za dodávku tepla
Poplatky a platby za relácie v MR
Poplatky za dodávku elektriny (Pošta, KD)
Separovaný odpad
Monografia obce
Poplatky za stravné
Úroky
Vrátené prostriedky od prísp.org. (Obecný podnik)
Príjmy z náhrad poistného plnenia
Príjmy z odvodov hazardných hier (Tipsport)
Príjmy z dobropisov (preplatky elektriky)
Príjmy z vratiek (zo zdravotných poisťovní)
Grant z NBS na vydanie monografie obce
Dotácia na matriku
Dotácia na REGOB
Dotácia na Register adries
Dotácia na ŽP
Dotácia na MK
Dotácia na školstvo (ZŠ prenesené kompetencie)
Dotácia na stravné pre deti v HN
Dotácia na školské potreby pre deti v HN
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na cestovné žiakov

314 123,51
3 421,00
7 293,22
416,50
828,10
465,00
12 702,60
750,00
4 606,77
4 487,64
4 552,81
2 000,00
500,00
1 737,00
70,00
8 799,75
530,00
158,40
23,24
758,00
585,00
90,00
655,00
2 320,00
1 554,10
99,75
7 104,02
119,83
78,90
201,49
2 264,50
2 500,00
1 898,82
318,78
12,20
90,35
41,73
415 253,00
364,00
66,40
5 586,00
9 991,80

Dotácia na učebnice
Dotácia na MŠ výchovu a vzdelávanie
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na lyžiarsky kurz ZŠ
Dotácia na školu v prírode ZŠ
Dotácia na Voľby
Dotácia na požiarnu ochranu
Dotácia na Knižnicu z Fondu na podporu umenia
Dotácia na zamestnanosť §50j ŠR
Dotácia na zamestnanosť §54 ESF
Dotácia na zamestnanosť §54 ŠR
V Ý D A V K Y bežného rozpočtu:

1 359,00
1 628,00
26 076,00
5 250,00
3 500,00
642,10
700,00
1 000,00
3 497,84
16 319,17
2 879,89
224 991,47

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
97 686,37
- čerpanie na mzdy 53 412,62 €, odvody do fondov 18 485,83 €, príspevok do DDP 1 100,00
€, elektrická energia 777,10 €, uhlie 1 691,42 €, poštovné 481,59 €, telefón 879,64 €,
interiérové vybavenie 382,00 €, výpočt.technika – počítač 677,34 €, prevádzkové stroje
a náradie 388,56 €, papier, kanc. potreby, tonery, obálky 628,68 €, čistiace a hygienické
potreby 48,52 €, tlačivá 340,73 €, kvety, rašelina 61,65 €, stavebný materiál 336,90 €,
ostatný materiál 260,32 €, knihy, časopisy, noviny 401,46 €, pracovné odevy a pomôcky
24,00 €, palivá ako zdroj energie 25,00 €, reprezentačné 919,50 €, pohonné hmoty 1 027,67
€, údržba áut a oprava Fabie, traktora, Renaultu 1 001,47 €, zák. poistenie 413,10 €,
preprava osôb 660,00 €, údržba kosačky, krovinorezov 282,13 €, údržba budov 80,00 €,
údržba softvéru 610,36 €, školenia 196,00 €, propagácia a reklama 387,40 € (inzercia 50,40
€, propagácia v zlatých stránkach 60,00 €, reklamné služby Basic 200,00 €, doména
a webhosting 77,00 €), všeobecné služby 528,29 € (zhotovenie pečiatok 39,60 €,
kopírovanie, xerokópie 16,00 €, vývoz žumpy OcÚ 403,67 €), auditorské služby 780,00 €,
činnosť technika BOZP 168,29 €, právne služby 360,00 €, geodet. práce 234,00 €, štúdie,
posudky (vyjadrenie telekomunikácií) 13,90 €, poplatky a odvody (správne poplatky za LV,
RT) 289,60 €, stravovanie 2 831,64 €, poistné 756,91 €, prídel do SF 473,35 €, odmeny
poslancom OZ a členom obecných komisií 915,00 €, odmeny na dohody 360,00 €, poplatok
STV a SRo 55,68 €, reprezentačné – občerstvenie 70,00 €, vratky z roč. zúčt. ZP 1 460,07
€, príspevok SpOÚ 679,00 €, transfery jednotlivcovi Mons. Janáčovi 500,00 €, transfery
PN 225,06 €, transfery na náhradu za pozemok 1 004,59 €.
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
- poplatky banke 233,10 €, zrážková daň 18,81 €.

251,91

01.3.3 Výdavky na matriku
2 045,72
- čerpanie na mzdy 1 306,56 €, odvody do fondov 456,24 €, elektrická energia 99,00 €,
materiál – tlačivá na matriku 46,80 €, kanc. papier 26,12 €, školenie 111,00 €.
01.3.3 Výdavky na REGOB, Register adries
- elektrická energia 99,00 €, kanc. papier 12,20 €, údržba softvéru 219,78 €.

330,98

01.6.0 Výdavky na Voľby
642,10
- odmeny zapisovateľke a pomoc. pracovnej sile 81,08 €, odvody do fondov 34,23 €, cestovné
9,80 €, poštové a telekomunikačné služby 33,65 €, všeobecný materiál 14,70 €, občerstvenie
20,00 €, prepravné 9,22 €, stravovanie 88,20 €, odmeny členom OVK 279,72 €, odmeny na
dohody 71,50 €.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
- úroky z dlhodobého úveru 1 731,61 €, úroky z úveru ŠFRB 300,64 €,
poplatky 96,62 €, provízie z ručenia úveru ŠFRB 323,68 €.

2 452,55
manipulačné

03.2.0 Požiarna ochrana
1 722,51
- elektrická energia 411,03 €, všeob. materiál 695,10 €, pracovná obuv 107,75 €, nafta do
Iveca 32,50 €, údržba auta PO 145,00 €, údržba budovy PO 43,13 €, členské známky 288,00
€.
04.5.1 Cestná doprava – MK
26 762,99
- poštovné 21,73 €, všeobecný a posypový materiál 862,30 €, pohonné hmoty do traktora,
bielorusa 314,61 €, štandardná a zimná údržba a oprava MK 22 841,99 € (oprava MK
smerom k cintorínu 14 984,03 €, oprava MK k Penziónu Pohoda 6 221,99 €, vyspravenie
výtlkov na MK 1 414,97 €, bežná údržba MK 221,00 €), súťaž. podklady k verejnému
obstarávaniu pre projekt Revitalizácia VP – výstavba chodníkov 900,00 €, všeob. služby –
pílenie MK 223,20 €, geometrický plán pre plán. výstavbu chodníkov 260,00 €, projekt.
manažment k projektu Revitalizácia VP – výstavba chodníkov 960,00 €, poskytnutie
hydrometeorologických údajov k projektu Cyklotrasa 179,16 €, štúdie, posudky –
vypracovanie podkladov k projektu Cyklotrasa 200,00 €.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
13 483,24
- za odpadkové koše Naturel 3 ks 46,00 €, za čistenie a kosenie VP 280,55 €, za vývoz odpadu
6 031,30 €, za uloženie odpadu 7 035,39 €, za polohopisné zameranie pre projekt zberného
dvora 90,00 €.
05.2.0 Kanalizácia
- za projekčné práce pre dočasné dopravné značenie 132,00 €.

132,00

05.3.0 Znižovanie znečisťovania
407,29
- poštové a telekomunikačné služby 70,35 €, všeob. materiál 20,00 €, rozbor vody 226,94 €,
poplatok za znečisťovanie ovzdušia 90,00 €.
06.2.0 Rozvoj obce - Zamestnanosť §50j, §54
26 414,31
- čerpanie na mzdy 18 582,14 €, odvody do fondov 6 514,33 €, prevádzkové stroje
a zariadenia 66,30 €, pracovný odev, obuv 108,99 €, prídel do SF 157,88 €, transfery na
nemocenské dávky 24,67 €, projekt. manažment k projektu Revitalizácia VP – oddychová
zóna 960,00 €.
06.3.0 Zásobovanie vodou
7 663,46
- elektrika za vodné čerpadlo 80,84 €, materiál na údržbu vodovodu 3 975,56 €, pracovné
pomôcky 2,96 €, nafta do traktora na údržbu vodovodu 462,63 €, údržba vodovodu 583,16
€ (stavebná píla - pílenie, dusadlo), dohoda o vykonaní práce – vodovod 2 140,00 €, odvody
418,31 €.

06.4.0 Verejné osvetlenie
674,18
- elektrická energia 6 221,62 €, všeob. materiál 452,56 € (chránička na elektriku 232,96 €,
žiarivky, výbojky na VO 219,60 €).
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 6 bj.
3 186,91
- elektrická energia 264,00 €, uhlie 1 745,89 €, kuchynská linka 982,00 €, umývadlo 32,00
€, všeob. materiál 55,54 €, poistenie 6 bj. 107,48 €.
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - 12 bj.
1 363,91
- elektrická energia 242,00 €, všeob. materiál 68,63 €, bojler 1 ks 12 bj. 218,83 €, elektr.
platničky, vodovod. batérie 63,37 €, vývoz žumpy 157,69 €, oprava okien 559,86 €, údržba
prevádz.strojov 53,53 €.
08.1.0 Rekreačné a športové služby
7 501,87
- elektrická energia v ŠH 891,00 €, všeob. materiál 313,38 €, kosenie ihriska TJ 106,65 €,
benzín do Renaultu 151,69 €, preprava žiakov na plaváreň 300,00 €, športové poháre 39,15
€, príspevok na volejbalový turnaj 200,00 €, príspevok pre TJ na športovú činnosť 5 500,00
€.
08.2.0 Kultúrne služby – KD, Knižnica
8 121,78
- elektrická energia v KD 2 059,18 €, uhlie 2 660,90 €, prevádzkové stroje a zariad. 240,23
€, všeobecný materiál 218,39 €, knihy do knižnice 1 065,10 €, posedenie s dôchodcami
107,48 €, darčekové poukážky pre dôchodcov 1 340,00 €, údržba prevádzkových strojov
32,40 €, kult. vystúp. súboru Magurka 80,00 €, odmena knihovníčke 240,00 €, odvody do
fondov 78,10 €.
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - MR
10 552,30
- reproduktory na MR 4 ks 192,00 €, knihy – monografia obce 6 930,00 €, všeob. služby –
tlač monografie 35,39 €, odmeny za licencie 58,90 €, odmeny na dohody – korektúra
monografie 2 660,00 €, odvody do fondov 676,01 €.
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
4 785,59
- elektrická energia 192,06 €, benzín na kosenie cintorína a DS 97,00 €, stavebný materiál na
údržbu DS 605,51 €, údržba softvéru – virtuálny cintorín 83,65 €, údržba budov 115,93 €,
členský príspevok Združeniu BO, MAS Biela Orava, ZMOS, ZMOBO 3 691,44 €.
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
1 721,10
- materiál – farba na náter areálu v MŠ 41,10 €, verejné obstarávanie pre projekt - rozšírenie
kapacity MŠ 1 680,00 €.
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie
- poistné kotolňa ZŠ 203,60 €.
09.5.0 Transfery CVČ Trstená
- príspevok na činnosť CVČ 36,00 €.
10.1.2 Transfery občianskemu združeniu
- príspevok zväzu zdravotne postih. Oravy 250,00 €.

203,60

36,00

250,00

10.4.0 Rodina a deti
- transfer jednotlivcovi – príspevok Milankovi Tomašákovi

598,80

P R Í J M Y kapitálového rozpočtu
Príjem z predaja pozemkov
Kapitálový transfer na individ.potreby z MF – elektroinštalácia OcÚ a KD
Kapitálový transfer z EF na kanalizáciu

216 578,28
148,96
13 500,00
202 929,32

V Ý D A V K Y kapitálového rozpočtu
Nákup špeciálnych strojov, zariadení (merače rýchlosti)
Kanalizácia
Vodovod – prístavba, stav. úpravy
Verejné osvetlenie, elektrika – IBV Sihly
Dom smútku – rekonštrukcia (vchodové dvere)
Prípravná a projekt. dokumentácia na MŠ

229 831,11
6 127,00
213 609,82
4 405,20
2 272,09
2 577,00
840,00

P R Í J M Y finančných operácií
Zostatok prostriedkov z roku 2015 (prevedené ZŠ)
Zostatok prostriedkov z roku 2015 (merače rýchlosti)

8 227,89
2407,89
5 820,00

V Ý D A V K Y finančných operácií
Splátka dlhodobého úveru
Splátka úveru zo ŠFRB

9 521,96
8 600,16
921,80

ZŠ s MŠ Krušetnica 83 - samostatné hospodárenie
P R Í J M Y bežného rozpočtu
Príjmy z prenajatých budov, priestorov
Príjmy z preplatku elektriky
Príjmy z poplatkov za MŠ
Príjmy z poplatkov za stravné ŠJ
Príjmy z vratiek z roč. zúčt. ZP
Príjem z ovocia, šťavy
Bežný grant od NBS
V Ý D A V K Y bežného rozpočtu

14 810,49
1 660,00
90,02
700,00
8 107,30
1 745,01
308,16
2 200,00
562 787,91

09.1.1.1 Materská škola – predprimárne vzdelávanie
51 324,42
- čerpanie na mzdy 33 365,94 €, odvody do fondov 11 393,42 €, príspevok do DDP 240,00
€, elektrická energia 990,87 €, uhlie 1 502,77 €, voda 29,30 €, poštovné 59,28 €, telefón
174,96 €, internet 192,36 €, interiérové vybavenie 469,89 €, prevádz. stroje a zariadenia
336,49 €, všeobecný mat. 887,53 €, knihy, časopisy 41,48 €, pracov. pomôcky 29,73 €,
údržba budov 136,16 €, všeob. služby 132,43 €, stravovanie 1 041,67 €, prídel do SF
293,04 €.
09.1.2.1 Základná škola – primárne vzdelávanie
148 787,04
- čerpanie na mzdy 97 256,77 €, odvody do fondov 34 378,70 €, príspevok do DDP 705,00
€, cestovné náhrady 127,88 €, elektrická energia 946,00 €, uhlie 715,30 €, voda 49,11 €,
poštovné 118,61 €, telefón 419,81 €, internet 276,84 €, interiérové vybavenie 343,20 €,
prevádz.stroje a zariadenia 1 221,30 €, všeobecný materiál 1 713,47 €, knihy, časopisy, uč.
pomôcky 2 100,50 €, potraviny – šťavy, ovocie 308,16 €, prepravné 21,22 €, údržba výpočt.
techniky 87,00 €, údržba telekom. techniky 237,00 €, údržba prevádz. strojov a náradia
98,40 €, údržba budov a priestorov 309,92 €, údržba softvéru 15,60 €, školenia, kurzy
185,00 €, všeob. služby 638,37 €, náhrady 20,00 €, cestovné náhrady – škola v prírode
3 300,00 €, stravovanie 1 167,86 €, poistné 1 013,07 €, prídel do SF 810,05 €, náhrady PN
202,90 €.
09.2.1.1 Základná škola – sekundárne vzdelávanie
323 462,41
- čerpanie na mzdy 187 627,06 €, odvody do fondov 64 732,74 €, príspevok do DDP 825,00
€, náhrady cestovného 341,20 €, elektrická energia 4 519,65 €, uhlie, drevo 3 907,70 €,
voda 114,59 €, poštovné 295,09 €, telefón 1 101,36 €, internet 555,34 €, interiérové
vybavenie 2 967,60 €, výpočt. technika 2 635,15 €, prevádz. stroje a zariadenia 4 147,83
€, všeobecný materiál 4 523,90 €, knihy, časopisy, uč. pomôcky 8 215,98 €, učebné
pomôcky – HN 66,40 €, potraviny – strava HN 364,00 €, softvér 1 820,00 €, pracov. odev
a pomôcky 277,41 €, údržba interiérového vybavenia 206,40 €, údržba výpočt. techniky
34,00 €, údržba telekom. techniky 553,00 €, údržba prevádzk. strojov a náradia 366,26 €,
údržba budov 4 781,26 €, údržba softvéru 156,61 €, školenia, kurzy 542,80 €, konkurzy
a súťaže 550,00 €, všeob. služby 3 514,40 €, náhrady 20,00 €, cestovné náhrady – lyž.
výcvik 5 250,00 €, poplatky, odvody 308,15 €, stravovanie 3 531,85 €, poistné 2 376,56 €,
prídel do SF 1 557,12 €, dohody o vykonaní práce 300,00 €, cestovné žiakov 9 991,80 €,
náhrady PN 382,20 €.

09.6.0.1 Zariadenie školského stravovania – predprimárne vzdelávanie
7 197,76
- čerpanie na mzdy 4 736,58 €, odvody do fondov 1 790,44 €, elektrika 273,00 €, poštovné,
telefón 113,07 €, údržba prevádz. strojov 15,60 €, stravovanie 223,34 €, prídel do SF 45,73
€.
09.6.0.2 Zariadenie školského stravovania – primárne vzdelávanie
8 316,43
- čerpanie na mzdy 4 893,38 €, odvody do fondov 1 790,44 €, elektrická energia 1 092,00 €,
poštovné, telefón 108,34 €, stravovanie 386,54 €, prídel do SF 45,73 €.
09.6.0.3 Zariadenie školského stravovania – sekundárne vzdelávanie
23 699,85
- čerpanie na mzdy 10 614,40 €, odvody do fondov 3 580,69 €, príspevok do DDS 120,00 €,
cestovné 6,04 €, elektrická energia 1 638,00 €, voda 112,10 €, poštovné 58,19 €, telefón
40,98 €, prevádz. stroje a zariadenia 509,50 €, všeob. materiál 1 345,05 €, pracov.odev,
pomôcky 36,62 €, údržba prevádz. strojov 76,06 €, údržba budov 4 603,49 €, školenia
20,00 €, všeob. služby 376,40 €, náhrady 60,00 €, stravovanie 411,00 €, prídel do SF
91,33 €.
V Krušetnici, dňa 13.02.2017

Vypracovala: Mgr. Zlatka Beganová

Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov k 31.12.2016
Stav bankových účtov k 31.12.2016

202 675,49 €

z toho:

418,20 €
107 503,83 €
94 753,46 €

Sociálny fond
Rezervný fond
Bežné účty

Stav pokladne k 31.12.2016

1,96 €

Nesplatená hodnota dlhodobého úveru z Prima banky
k 31.12.2016
48 017,20 €
Nesplatená hodnota úveru zo ŠFRB
k 31.12.2016

19 212,81 €

