
                                                                                                               pre Spojenú školu, Školská 5, 968 01  Nová Baňa pre Spojenú školu, Školská 5, 968 01  Nová Baňa

Výdavky 

bežného roka 
Položka Ročný plán CPV Názov CPV Druh (T,S,P)

Bežná 

dostupnosť
Aplikácia zákona

Poznámka (platné 

zmluvné vzťahy)

611 Tarifný plat, osobný plat ,príplatky 510 000 x x x Výnimka zo zákona o VO

614 Odmeny 15 000 x x x Výnimka zo zákona o VO

623 - 625 Poistné/odvody  (do poisťovní) 205 000 x x x Výnimka zo zákona o VO

631 001 Tuzemské cestovné 800 x x x Výnimka zo zákona o VO

632 001 Plyn 14 500 09121100-4 Svietiplyn a podobné plyny T áno VO - do konca roka 2018

VEMEX Energo 

zmluva platná do 

12/2018

632 001 Elektrina 5 500 09300000-2
Elektrina, vykurovanie, 

slnečná a jadrová energia
T áno VO - do konca roka 2018. 

Energa Slovakia - 

zmluva platná do 

12/2018

632 002 Vodné, stočné 500 09320000-8
Para, teplá voda a súvisiace 

produkty
S áno nie je potreba obstarávať StVPS doba neurčitá

632 003 Mobilný telefón 800 32250000-0 Mobilné telefóny S áno nie je potreba obstarávať Orange doba neurč.

632 003 Telefón - pevná linka 350 32412100-5 Telekomunikačné siete S áno nie je potreba obstarávať Telecom-doba neu.

632 003  internet 0 32412110-8 Sieť internet S áno nie je potreba obstarávať Infovek 0044

632 003 Poštové služby , poštové známky 300 64110000-0 Poštové služby S x Výnimka zo zákona o VO

633 001 Interiérové vybavenie 300 39000000-2

Nábytok (vrátane 

kancelárskeho nábytku), 

zariadenie interiéru

T áno nie je potreba obstarávať

Nie bežne dostupné 

iba v prípade keď to 

bude výroba alebo 

nejaká služba napr. 

na mieru.

633 004 Stroje, prístroje, zariadenia                  500 elektrospotrebiče T áno
v súlade s internou 

smernicou

633 004 Kamerový systém 1 400 kamerový systém T áno
v súlade s internou 

smernicou

633 006 príslušenstvo k PC 200 30237000-9

Časti a príslušenstvo 

počítačov a spotrebný 

materiál k nim

T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 006 papier 500 30197600-2 Spracovaný papier a lepenka T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 006 tonery 1 500 30125100-2 Tonerové náplne T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať
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633 006
Spotrebný materiál do kancelárie (spinky, 

spinkovače, obálky, ostatný kanc. materiál)
400 30190000-7 Rôzne kancelárske  potreby T áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 006 Učebné pomôcky - papierenský tovar 500 39162110-9
Spotrebný materiál na 

vyučovanie
T áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 006 Čistiace potreby 900 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 006 maliarske potreby 300 37820000-2 potreby pre maliarov T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 006 Školské potreby - hmotná núdza 0
39162110-9, 

39162200-7

Spotrebný materiál na 

vyučovanie, Učebné pomôcky 

a zariadenia

T áno nie je potreba obstarávať

633 006 odborné publikácie 400 22120000-7 publikácie T áno nie je potreba obstarávať

633 009 knihy - školská knižnica 50 22111000-1 knihy pre školy T áno nie je potreba obstarávať

633 009 časopisy pre žiakov 130 22200000-2
Noviny, denníky, periodiká a 

časopisy
T nie nie je potreba obstarávať

633 009 Učebné pomôcky - mapy, didaktické pomôcky 500
39162110-9, 

39162200-7

Spotrebný materiál na 

vyučovanie, Učebné pomôcky 

a zariadenia

T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 010 Pracovný odev, obuv, pracovné pomôcky 200 35113400-3
Ochranné a bezpečnostné 

odevy
T áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 013 softwér - nákup 300 48000000-8
softvérové balíky a 

informačné systémy
S áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 015 Benzín do kosačky, olej 100 09130000-9 Ropa a ropné destiláty T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 018 Licencia ASC agenda 130 48100000-9
Softvérový balík pre 

konkrétne odvetvie
S nie

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

633 018 Licencia IVES - ekonomická agenda 400 48100000-9
Softvérový balík pre 

konkrétne odvetvie
S nie

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny 850 pohonné hmoty dopr.prostr. T áno nie je potreba obstarávať

634 002 Servis, údržba dopravných prostriedkov 200
emisná a technická kontrola,  

servis, údržba dopr.prostr.
S áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

634 003 Poistenie dopravných prostriedkov 350 povinné zmluvné a havarijné S áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

634 005 Karty, známky, poplatky 50 diaľničná známka T áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

635 002 Opravy výpočtovej techniky 500 50311400-2
Údržba a opravy počítacích 

strojov a účtovných strojov
S áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

635 004 Opravy strojov, prístrojov a zariadení 600
údržba a opravy kanc.strojov, 

diel.strojov, ..
S áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

635 006 Údržba budov,objektov alebo ich častí 1 500
maľovanie vnútorných 

priestorov
S áno

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

637 004 Revízie elektrozariadení a elektroinštalácie 300 71356100-9 Technická kontrola S nie
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať



637 004
revízie - kominár, hasiace prístroje, plošina, 

plynové pece
500 50800000-3

Rôzne opravárske a 

údržbárske služby,
S nie

v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

637 001 Školenie, semináre, porady 500 79632000-3 Školenia a výcvik personálu S nie
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

637 004 Technik BOZP, OPP 1 100 71317210-8

Poradenské služby týkajúce 

sa ochrany zdravia a 

bezpečnosti pri práci

S nie
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

637 012 Poplatky a odvody banka 30 x x x x nie je potreba obstarávať

637 014 Stravovanie zamestnanci - réžia 55% 7 200 55300000-3
Reštauračné služby a 

podávanie jedál
S áno VO -11/2018 resp. 12/2018

Zmluva platná do 

31.12.2018

637 015 Poistenie- výpočtová technika, majetok 300 66510000-8 Poisťovacie služby S áno
v súlade s internou 

smernicou

nie je potreba 

obstarávať

637 016 Prídel do sociálneho fondu 5 000 x x x x zákon VO sa neaplikuje

637 027 Odmeny zamestnancov na DoVP 2 000 x x x x zákon VO sa neaplikuje

637 035 Odvoz odpadu 900 90510000-5
Likvidácia a spracovanie 

odpadu
S nie zákon VO sa neaplikuje

642 013 odchodné 2 000 x pri 1.skončení prac.pomeru x zákon VO sa neaplikuje

642 014
Dopravné dochádzajúcim žiakom (podľa 

školského obvodu)
3 900 x x x x zákon VO sa neaplikuje

642 015 Na nemocenské dávky 2 500 x
nemocenské, ošetrovné, 

materské
x zákon VO sa neaplikuje

Spolu 791 740


