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     V zmysle záverov finančnej komisie konanej dňa 3.12.2012 Vám predkladáme vyjadrenie 
k prijatiu opatrení na zreálnenie rozpočtov a úsporu finančných prostriedkov v nákladoch na 
zamestnancov vo výdavkovej časti rozpočtu. 
      Vo výdavkovej časti predloženého návrhu  rozpočtu sme už rozpočtovali mzdy o 2% 
nižšie ako boli schválené pre rok 2012. Je rozpočtovaná priemerná hrubá mzda na 30 
pracovníkov hlavnej činnosti vo výške 429,- € / 5 pracovníkov podnikateľská činnosť, ktorí 
nie sú odmeňovaní z príspevku zriaďovateľa/. Títo pracovníci vykonávajú kumulované práce 
na úseku hlavnej činnosti. Naši pracovníci, ktorí sú zaradení v kategórii „R“ sú odmeňovaní 
minimálnou mzdou . Technicko - hospodárski pracovníci  majú len základné mzdy stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 
553/2003 Z.z.  a bez osobných príplatkov. Aby sme šetrili mzdové prostriedky, 
zamestnávame len minimálny počet nielen robotníkov , ale aj THP pracovníkov v počte 5 
pracovníkov vrátane riaditeľa, ktorí zabezpečujú nielen hlavnú činnosť, ale aj podnikateľskú. 
V podnikateľskej činnosti pracovníci kvetinárstva a pohrebnej služby sú odmeňovaní  
základnou minimálnou mzdou, % predaja z tržieb, pohotovostnými príplatkami – mzda sa 
pohybuje podľa počtu vykonaných pohrebných služieb a predaja tovaru. 
     Pre rok 2013 sme v rozpočtových požiadavkách požadovali príspevok od zriaďovateľa pre 
hlavnú činnosť podniku v čiastke 281.440,- €, ktorý bol pôvodne schválený aj pre rok 2012, 
avšak bol upravený o 5% MsZ, na čiastku 267.368,- €, čo nám už spôsobuje problémy viac 
mesiacov a v súčasnosti platí rozpočtové opatrenie č. 13/2012, kde je príspevok opätovne 
krátený o ďalších 9% na čiastku 243.304,88 €. V prípade, že bude dodržané uvedené 
rozpočtové opatrenie, celový príspevok sa zníži o sumu 38.115,- €, čo je veľmi nepriaznivé 
v každej oblasti, či sa jedná o mzdy, odvody, energie a pod., zvýšia sa záväzky, preto dúfame, 
že sa príjmy naplnia, aby nám mohol byť príspevok doplatený, nakoľko už v roku 2011 sme 
mali príspevok nižší o 50.528,-€ oproti roku 2010. 
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