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Dôvodová správa
Návrh na zapojenie finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti
po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti na preklenutie nedostatku bežných
finančných prostriedkov z dôvodu enormného nárastu cien energií.
Nárast energií je obrovský. Nedokážeme dodržiavať splatnosti faktúr, ohrozený je výkon
základných činností, na ktorý bola naša organizácia zriadená a v neposlednom rade je
ohrozené aj vyplácanie miezd zamestnancom a úhrada zákonných odvodov.
Bežný transfer zriaďovateľa je čerpaný zhruba vo výške 1/12 rozpočtu, čo predstavuje
mesačne čiastku 260 000 €. Z toho len mzdy a odvody tvoria cca 165 000 €. V mzde za
mesiac máj sme povinní vyplatiť odmeny na základe dodatkov ku kolektívnym zmluvám
vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu vo výške 350 € na zamestnanca, čo predstavuje
nárast ceny práce o sumu 66 126 €.
Tieto finančné prostriedky musíme nájsť vo vlastnom rozpočte, rovnako aj finančné prostriedky
na 3%-ný nárast tarifných platov od 1. júla, či zvýšené stravné pre zamestnancov.
Pokiaľ nepríde k navýšeniu rozpočtu, hrozí reálne odpojenie verejného osvetlenia od
elektrickej energie z dôvodu platobnej neschopnosti.
Žiadame o schválenie „Návrhu na zapojenie finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej
činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti na preklenutie nedostatku bežných
finančných prostriedkov z dôvodu enormného nárastu cien energií.
Nerieši to však situáciu do konca roka. Pokiaľ sa nenájdu ďalšie finančné prostriedky,
potrebujeme schváliť úsporné opatrenia týkajúce sa verejného osvetlenia, obmedziť výkon
činností a nepopulárne pristúpiť aj k redukcii pracovných miest.

Schválený rozpočet - energie na rok 2022 :

výdavky

Bežný transfér zriaďovateľa :
Vlastné príjmy hlavnej činnosti :

297 400
13 200

Príjmy podnikateľskej činnosti :

18 720

Spolu schválený rozpočet :

329 320

Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021
Zostatok bežného transferu zriaďovateľa :

116 480

Zostatok vlastných príjmov hlavnej činnosti :

66 096

Spolu navýšenie rozpočtu :

182 576

Upravený rozpočet celkom :

511 896

Odhad výdavkov v roku 2022 :

818 742

Potreba finančných prostriedkov do konca účtovného obdobia :

306 846

Skutočnosť k 31.5.2022 :

420 328

Zostatok finančných prostriedkov na energie k 1.6.2022 :

91 569

V rozpočte na rok 2022 máme schválené kapitálové výdavky kryté finančnými prostriedkami
zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení na obstaranie neobežného majetku :
Rozpočet

schválený

čerpaný

zostatok

Softvér - dochádzkový systém
Kosačka Amazone
Fréza pňov
Dopravné prostriedky

8 000
54 000
29 500
30 000

7 777,20
52 680,00
0,00
0,00

222,80
1 320,00
29 500,00
30 000,00

Vrt studne v areáli Kompostárne

5 000

0,00

5000,00

126 500

60 457,20

66 042,80

Spolu :

Finančné prostriedky vo výške 66 042,80 €, ktoré sme sa rozhodli nepoužiť na schválený
účel navrhujeme presunúť z kapitálových do bežných výdavkov.
Zároveň navrhujeme zapojiť do rozpočtu hlavnej činnosti na bežné výdavky ďalšie
finančné prostriedky zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 43 957,20 €.
Celkom je to suma 110 000 €, ktorá nám pomôže dočasne preklenúť nedostatok
finančných prostriedkov na energie.

