Návrh rozpočtu Slovenskej komory architektov
na rozpočtové obdobie od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2013

Návrh rozpočtu Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“) na rozpočtové obdobie od
1. júna 2011 do 31. mája 2013 vychádza z týchto známych alebo predpokladaných skutočností
ovplyvňujúcich príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu Komory:
A. v príjmovej oblasti
v bode I: z príspevkov členov na činnosť orgánov Komory pri stabilizovanom priemernom počte
členov Komory na úrovni asi 1600 povinných členov a 45 dobrovoľných členov,
v bode II: z úhrad za autorizačnú skúšku a za zapísanie do zoznamu v priemere asi 70 uchádzačov
ročne (čiže 140 za celé rozpočtové obdobie),
v bode III: z úhrad za zapísanie do registra v priemere asi 35 hosťujúcich architektov a krajinných
architektov ročne (čiže asi 70 za celé rozpočtové obdobie),
v bode IV: z prevodu zostatku z minulých období, vzhľadom na nesúlad medzi rozpočtovým obdobím
(od 31. mája bežného roku do 1. júna nasledujúceho) a termínom na úhradu členských príspevkov (do
30. apríla bežného roku), tento zostatok je nevyhnutný pre zabezpečenie bežného chodu Komory.
Skutočná výška tohto zostatku bude známa v júni 2011 po uzávierke rozpočtového hospodárenia za
roky 2009-2011;
B. vo výdavkovej časti
v bode II.2:
•

z výdavkov na členstvo Komory v ACE (členský príspevok a výdavky na cestovné náhrady na

valné zhromaždenie a na zasadnutia finančného výboru),
•

z výdavkov na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 138/1992 Zb. po transpozícii

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, najmä úloh vyplývajúcich
z postavenia Komory ako tzv. príslušného orgánu (competent authority) vo veciach uznávania
odbornej kvalifikácie, vrátane účasti na činnosti siete príslušných orgánov ENACA, z účasti
v notifikačnom procese diplomov slovenských vysokých škôl poskytujúcich architektonické vzdelanie,
na zabezpečovaní možnosti slovenských architektov poskytovať služby v iných členských štátov, z
účasti v informačnom systéme Európskej komisie IMI,
•

z výdavkov na nájomné a z platieb za služby spojené s nájmom priestorov spojených s činnosťou

úradu, orgánov a zasadnutí valného zhromaždenia Komory,
•

z úspory výdavkov na nájomné a na služby spojené s nájmom za kanceláriu Komory v Košiciach

(nepredĺženie nájmu),
•

z úspory výdavkov na funkcionárov Komory (zrušenie 9-člennej autorizačnej komisie a zriadenie

5-členného autorizačného výboru a zrušenie paušálnej úhrady podpredsedom Komory),
•

z úspory výdavkov z dôvodu zrušenia výjazdných zasadaní predstavenstva a autorizačného

výboru a z dôvodu zrušenie divadelných predstavení v súvislosti s konaním valného zhromaždenia,
•

nárast resp. zachovanie celkovej úrovne výdavkov bode II. vychádza z predpokladu zvýšenia

aktivít Komory vo sfére celoživotného vzdelávania architektov, seminárov a iných odborných podujatí
a zvýšených nákladov na prezentáciu členov Komory vo vzťahu k širšej verejnosti (napr. CE.ZA.AR).

Návrh rozpočtu Slovenskej komory architektov
na rozpočtové obdobie od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2013
Jednotlivé skupiny a rozpočtové položky očakávaných príjmov a výdavkov (v eurách) sú
rozpočtované na obdobie rokov 2011-2013 takto:
A. Príjmy
I. Príspevky členov Komory na jej činnosť celkom
- základný príspevok (á 60,- €)
- ďalší príspevok (1% základu dane)
II. Úhrady celkom
- za vykonanie skúšky (á 165,- €)
- za zapísanie do zoznamu (á 85,- €)
- za zapísanie do registra (á 85,- €)
III. Výnosy z vlastnej činnosti
IV. Prevod zostatku z minulých období
Príjmy celkom (kvalifikovaný odhad)

517 400 €
197 400 €
320 000 €
40 950 €
23 100 €
11 900 €
5 950 €
6 000 €
78 000 €
642 350 €

B. Výdavky
I. Investičné výdavky celkom
II. Neinvestičné výdavky celkom
II.1. Mzdové náklady celkom
Zamestnanci
Ostatné osobné výdavky
Zúčtovanie so sociálnou a zdravotnou poisťovňou
II. 2. Vecné výdavky celkom
Nájomné a súvisiace služby
Materiálne a kancelárske vybavenie
Osvedčenia a pečiatky
Cestovné náhrady
Telekomunikačné a poštové služby
Materiálne a iné výdavky súvisiace s výkonom orgánov
Publikačná činnosť
ACE (členské)
Ostatné (daň a nepriame dane, bankové poplatky, audit, právne a konzultačné
služby, CEZAAR, Stavba roka, popl. za IČO pre AA atď.)
Výdavky celkom (kvalifikovaný odhad)
Prevod zostatku z bežného obdobia

3 000 €
629 000 €
328 000 €
146 000 €
93 000 €
89 000 €
301 000 €
119 000 €
49 000 €
8 000 €
35 000 €
30 000 €
11 500 €
11 000 €
7 500 €
30 000 €
632 000 €
10 350 €

