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Vec:  

Rozpočet na rok 2020 v časti originálne kompetencie na úseku školstva – žiadosť o úpravu 

Z dôvodu vzniku nepredpokladaných výdavkov vyvolaných zabezpečovaním hygienických 

opatrení pri znovuotvorení prevádzok Materskej školy na Elokovanom pracoviskách Suľov-

Hradná 114 a Jablonové 118 a Školského klubu detí Vás týmto, ako zriaďovateľa našej 

organizácie, žiadame o úpravu a navýšenie výšky rozpočtu našej organizácie v časti 

originálne kompetencie na úseku školstva na hospodársky rok 2020. 

Požadovaná úprava rozpočtu pozostáva z:  

 Stredisko 

o  Komentár 
Navrhovaný zdroj krytia 

 MŠ-SÚ  

o ekon. kl. 637004 – Všeobecné služby MŠ-SÚ; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 200,00 € 

o ekon. kl. 633006 – Všeobecný materiál  MŠ-SÚ; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 230,00 € 

vlastné príjmy  – stredisko MŠ-SÚ 

ekon. kl. 223002- Školné MŠ-SÚ 

 MŠ-JA 

o ekon. kl. 637004 – Všeobecné služby MŠ-JA; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 400,00 € 

o ekon. kl. 633006 – Všeobecný materiál  MŠ-JA; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 520,00 € 

vlastné príjmy  – stredisko MŠ-JA 

ekon. kl. 223002- Školné MŠ-JA 

 ŠKD 

o ekon. kl. 637004 – Všeobecné služby ŠKD;  

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 100,00 € 

o ekon. kl. 633006 – Všeobecný materiál  ŠKD; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 200,00 € 

vlastné príjmy  – stredisko ŠKD 

ekon. kl. 223002- Školné ŠKD 

 ŠJ-SÚ 

o ekon. kl. 637004 – Všeobecné služby ŠJ-SÚ; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 300,00 € 

o ekon. kl. 633006 – Všeobecný materiál  ŠJ-SÚ; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 350,00 € 

vlastné príjmy  – stredisko ŠJ-SÚ 

ekon. kl. 223002- Réžia ŠJ-SÚ 

 ŠJ-JA 

o ekon. kl. 637004 – Všeobecné služby ŠJ-JA; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 300,00 € 

vlastné príjmy  – stredisko ŠJ-JA 

ekon. kl. 223001 - Réžia ŠJ-JA 

Obec Súľov–Hradná 
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o ekon. kl. 633006 – Všeobecný materiál  ŠJ- JA; 

rozpočtovaných 0,00€; navýšiť o 300,00 € 

 

 

 

 

S pozdravom       .......................................................... 

RNDr. Ján Mekiňa, riaditeľ školy 

 

 

 


