Ostatné vyplatené za účasť na seminároch pedagogických aj nepedagogických, za
účasť na maturitných skúškach na iných školách .
632 – za energie sme uhradili 336 tis. Sk, v I. štvrťroku boli vyššie splátky na energie
určené SPP.
Za vodné a stočné uhradená čiastka 20 017,- Sk , poštovné a telekomunikačné poplatky uhradené vo výške 100 tis. Sk, plnenie na 100,03 %.

633 -

na náhradné komponenty pre výpočtovú techniku uhradené 89 tis. Sk, bol
zakúpený nový škartovací stroj za 7 056,- Sk na kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, tonery uhradené 230 tis. Sk, na nákup chýbajúcich
učebníc použitých 9 tis. Sk, za ďalších 48 tis. Sk sme nakúpili chýbajúce učebnice z finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy.
Mimorozpočtové prostriedky boli použité na nákup učebnej pomôcky
/model Ambu / vo výške 10 500,- Sk, ďalej na nákup zdravotníckeho
materiálu ako učebnej pomôcky 8 tis. Sk, na všeobecný materiál 2 tis. Sk,
na cestovné 4 816,- Sk.

634 – nečerpané v roku 2007 .
635 – na údržbu výpočtovej techniky čerpané 24 tis. Sk , z finančných prostriedkov
určených na vzdelávacie poukazy 20 tis. Sk.
Na údržbu budov, priestorov použitých 1 403 tis. Sk, z toho na výmenu dreve
ných okien za plastové 1 mil. Sk.
636 – Nájom budov / prenájom telocviční na výučbu TV/ vo výške 24 473,- Sk.
Z dôvodu, že nemáme vlastnú telocvičňu prenajímame tieto priestory na iných
školách.
637 – Služby - finančné prostriedky prevažné použité na stravovanie zamestnancov
vo výške 204 tis. Sk, pranie prádla a revízie el. zariadenia budovy školy
a signalizačného zariadenia , odvoz odpadu. Služby za ochranu objektu 5 424,Sk, poistné budovy 13 500,- Sk, dohody vo výške 36 520,- Sk.
K 30. 09. 2007 sme museli uhradiť 22 800,- Sk Úradu práce a sociálnych vecí za
neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZŤP.
Prídel do SF - je plnený mesačne odvodom z HM 1,5 % .

K 31. 12. 2007 čerpanie finančných prostriedkov vo výške 13 220 325,22 Sk.
% plnenia k upravenému rozpočtu
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