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Vysvetlenie k čerpaniu finančných prostriedkov z originálnych kompetencií na energie

V uplynulých rokoch sme čerpali na energie z originálnych kompetencií len kvalifikovaným odhadom, 
teda sme nemali stanovený žiaden koeficient prepočtu. Vychádzali sme zo skutočností, že škola sa 
otvára o 6.30 h pre deti zo ŠKD, činnosť klubu býva do 16.15 h a v  predvečerných hodinách sa 
prenajíma telocvičňa pre potreby a záujem obyvateľov Leopoldova.
Prenajímame i školskú jedáleň organizáciám pôsobiacim v meste a samotnému mestu.
Príjmy z nájmu sú príjmami školy, školskej jedálne a školského klubu v kapitole originálnych 
kompetencií. V tomto kalendárnom roku riaditeľka školy vydala usmernenie pre čerpanie finančných 
prostriedkov na energie nasledovne:

Elektrická energia
- školská jedáleň - originálne kompetencie (má vlastný elektromer)
- škola a ŠKD v pomere 60 % prenesené kompetencie a 40 % originálne kompetencie, nakoľko ŠKD 
okrem tried využíva všetky ostatné priestory podľa činnosti (herňu, telocvičňu, spoločenskú 
miestnosť, knižnicu, počítačové učebne, kuchynku).

Plyn
Existuje jeden plynomer.
40 % prenesené kompetencie (škola)
40 % originálne kompetencie (školská jedáleň)
20 % originálne kompetencie ŠKD

K tomuto rozdeleniu riaditeľka školy dospela na základe vyššie uvedených skutočností a na základe 
toho, že budovy sú majetkom mesta a sú veľmi energeticky náročné.

S pozdravom
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