ZÁPISNICA
zo zasadnutia ekonomickej komisie AS FEI STU dňa 25. apríla 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zoznam podkladov predložených na rokovanie:
Rozpočet FEI STU na rok 2017
predkladá:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan
Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Ing. Simona Kolenčíková
Program rokovania:
1. Prerokovanie návrhu rozpočtu FEI STU na rok 2017.
Zasadnutie otvoril a viedol predseda ekonomickej komisie doc. Beláň. Privítal členov
ekonomickej komisie a hostí.
K bodu 1 programu:
Doc. Beláň požiadal tajomníka FEI STU Mgr. Mikloviča o vstupný komentár k predloženému
návrhu rozpočtu. Mgr. Miklovič oboznámil prítomných s rozdielmi oproti predloženému
rozpočtu prerokovanom na zasadnutí ekonomickej komisie dňa 5. 4.2017. Skonštatoval, že
rozpočet je rozdielny v položke „nerozpísaná dotácia“, ktorej použitie bude schválené na
jesennom zasadnutí AS FEI STU. Ďalej skonštatoval, že bola navýšená celková suma na
mzdy o 4%. Ďalej Mgr. Miklovič vysvetlil sumu na valorizáciu a vysvetlil ako sa uvedená
suma prerozdelí na jednotlivé pracoviská.
Doc. Beláň otvoril diskusiu k predloženému rozpočtu:
Doc. Rosinová sa informovala o fonde rozvoja či je zahrnutý v sume 3 382 854 €, ktorá ma
byť prerozdelená medzi ústavy?
Mgr. Miklovič konštatoval, že fond rozvoja je zahrnutý v uvedenej sume.
Doc. Vajda pripomienkoval filozofiu predkladania materiálov do AS FEI STU. Konštatoval,
že by mala byť predložená najskôr, ešte pred podaním daňového priznania, správa
o minuloročnom hospodárení a až následne by mal byť predložený rozpočet na tento rok. V
minulosti sa v senáte schvaľovalo najskôr len rozdelenie bežnej dotácie a až následne, po
zaslaní dodatkov k dotačnej zmluve, sa schvaľoval i celý rozpočet. Ďalej sa informoval, prečo
nie sú v predloženom rozpočte materiáli uvedené jednotlivé podprogramy 07711 a 07712 tak,
ako boli schválené v AS STU? V schválenom rozpise dotácie v podprograme 07712 na úrovni
AS STU totiž neexistuje položka mzdy, no v predloženom materiáli je už uvedená konkrétna
suma. Ocenil navýšenie mzdových prostriedkov o 4%. Položil otázku, prečo nedošlo
k navýšeniu celkovej sumy na tovary a služby na pracoviská (55 000€) a spýtal sa, ako sa
bude uvedená suma prerozdeľovať? Ďalej sa informoval, ako je možné zmeniť bežnú dotáciu
na kapitálovú?
Mgr. Miklovič skonštatoval, že minulý rok boli v rámci dodatku č. 2 prerozdelené na
jednotlivé pracoviská na tovary a služby prostriedky a jednotlivé pracoviská uvedené
prostriedky nečerpajú. Z tohto dôvodu nebola suma na tovary a služby na jednotlivé
pracoviská navýšená. Ďalej uviedol, že suma 55 000€ bude na jednotlivé ústavy prerozdelená

v zmyslle percentuáálneho prero
ozdelenia pprostriedkov
v na mzdy. Mgr. Mikloovič konštattoval, že
zmena bbežných na kapitálové prostriedkyy je možná na
n základe metodiky
m
úččtovania.
Ing. Bissták sa inforrmoval preččo je suma na mzdy (p
položka 521
1) v tabuľkee na str. 7 vo
v výške
4 924 7999€ a v texxte sa uváádza sumaa 4 847 745
5€? Ďalej sa inform
moval, na pravidlo
o celkovvom objem
me finančný
ých prostrieedkov z do
otácií vynalložený v r.. 2017 na mzdy a
odvody do poistnýcch fondov z dotácie že nemá prekrročiť 80%.
Mgr. M
Miklovič konnštatoval, uv
vedený rozddiel v sumáách mzdový
ých prostrieedkov je spô
ôsobený,
že v sum
me v tabuľkke sú započčítané aj proostriedky naa mzdy pren
nesené z miinulého rok
ku. Ďalej
uviedol,, že 80% platí pre celko
ové výdavkky z dotácie vrátane pro
ostriedkov nna projekty.
Doc. Roosinová konnštatovala, že
ž náklady zza energie by
b mali po revitalizácii
r
i a zatepleníí budovy
FEI STU
U výraznejššie klesnúť, avšak nákl ady sú približne na rov
vnakej úrovnni.
Mgr. M
Miklovič skonštatoval, že zatiaľ ešte nie je možné vy
yhodnotiť sk
skutočnú ússporu na
nákladooch na teploo, nakoľko od
o revitalizzácie ubeholl ešte krátky
y čas na dôôveryhodnú analýzu
a porovnnanie. Inforrmoval, že v rámci proojektu ACC
CORD sa prripravuje noový riadiaci systém
pre kúreenie na FEI.
Po skonnčení diskussie doc. Belááň navrhol stanovisko ekonomickej komisie:
Ekonom
mická komisia prerok
kovala preddložený náávrh rozpočtu FEI SSTU na ro
ok 2017
a odporúúča AS FEII STU predlložený Rozppočet FEI STU
S
na rok 2017 schvááliť.
Následnne dal hlasovať o navrh
hnutom stannovisku:
Počet prrítomných členov
č
ekon
nomickej koomisie AS FEI
F STU: 6
Za preddložený návrrh stanovisk
ka hlasovaloo: 6
Proti náávrhu hlasovvalo: 0
Zdržali sa hlasovannia: 0
Doc. Beeláň konštattoval, že Staanovisko ekkonomickej komisie bo
olo prijaté jeednohlasne.
Stanoviisko ekonom
mickej kom
misie:
Ekonom
mická komisia prerok
kovala preddložený náávrh rozpočtu FEI SSTU na ro
ok 2017
a odporúúča AS FEII STU predlložený Rozppočet FEI STU
S
na rok 2017 schvááliť.
Na záveer doc. Belááň poďakovaal všetkým prítomným
m za účasť naa rokovaní.
V Bratisslave dňa 255. apríla 2017

Zapísal::
doc. Ing. Anton
n Beláň, PhD
D.

