
Materská škola, Komenského 1137/37 v Seredi 
 
 

Komentár k správe o hospodárení za I. polrok 2011 
 
 

Schválený rozpočet pre MŠ na rok 2011 bol 451 589 € Mestským zastupiteľstvom  v Seredi 
dňa 9.11.2010 uznesením číslo 201/2010. 
 
Pri 1. zmene rozpočtu mesta schváleného uznesením číslo 70/2011 MsZ v Seredi dňa 
19.4.2011 boli pre materskú školu navýšené bežné výdavky na opravy a údržbu nasledovne:  
12 476 € (havarijný stav osvetlenia na Murgašovej ul.), 7 359 € (havarijný stav vody 
a omietok na Jesenského ul.), 1 500 € (el. rozvodná skriňa), 400 € (nákup mrazničky), 340 € 
(drez na umývanie riadov), 350 € (sporák). Opravy a údržba – kapitálové výdavky – navýšené 
o 4 400 € (el. varný kotol na polievku). 
MsZ uznesením č. 114/2011 dňa 14.06.2011 upravilo rozpočtovým opatrením presun 
z bežných výdavkov na kapitálové výdavky (2 012 €). 
 
Spolu bol schválený rozpočet  na 479 094 €. 
 
Pridelené finančné prostriedky predstavujú za I. polrok 2011 čiastku  255 788,61 €. 
 
Z tejto sumy sa vyčerpalo ku dňu 30.6.2011 209 975,38 €. 
 
V položke 610,620 – na mzdy a odvody do poisťovní 133 448,13 € podľa platných predpisov 
a zákona č. 553/2003 Z.z. 
 
V položke 630 – tovary a služby sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 72 916,20 € 
 
V položke 632 – energie sa vyčerpalo 29 192,10 € 
 
V položke 633 – materiál sa vyčerpalo 6 926,84 € na nákup hygienických a čistiacich 
materiálov pre MŠ a školskú jedáleň, nákup odbornej literatúry, detskej literatúry, školský 
a kancelársky materiál, pitný režim pre deti. 
 
V položke 634 bolo čerpanie 94,11  €. 
 
V položke 635 – údržba 20958,02  € - na havárie a bežné opravy,  údržba softvéru, údržba 
signalizácie, havária vodovodného potrubia. 
 
Z položky 4.11 – podprogram sa vyčerpalo 23 729,95 – nákup lehátok (MŠ Komenského), 
výmena stropných svietidiel (MŠ Murgašova), nákup elektrospotrebičov – mraznička (MŠ 
Komenského), elektrický sporák (MŠ Komenského), drez na umývanie riadu (MŠ 
Komenského budova „B“), termonádoby na prenos jedál do budovy „B“ v zmysle požiadavky 
hygieničky, uzatváracie ventily vody (MŠ Komenského a Murgašova), havária vodovodného  
potrubia (MŠ Jesenského). 
 



Z položky 637 – sa vyčerpalo 15 564,27 € na spracovanie účtovníctva, vyhotovenie účtovných 
závierok, pranie posteľnej bielizne, revízie el. zariadení, poistenie majetku a detí, školenie 
zamestnancov, práce na dohodu, preventívne zdravotné prehliadky. 
 
Z kapitálového účtu bol zakúpený kombinovaný sporák na MŠ Podzámska v sume 2012 €. 
 
Z položky 642 – na nemocenské dávky 357,65 € a 1 241 € zo ŠR na stravu detí v hmotnej 
núdzi. 
 
Mimorozpočtové prostriedky za I. polrok predstavovali sumu  10 592 €, z ktorých sme 
čiastočne hradili faktúry za energie a materiál (kúrenie, plyn, voda, elektrina – väčšinou 
vyúčtovacie faktúry za rok 2010) a ich čerpanie je v čiastke 13 922 €. 
 
Dotácia na predškolákov za I. polrok 6 802 € bola vyčerpaná v čiastke 5 753 € a použitá na 
nákup materiálu a školských potrieb.  
 
 
 
 
 
V Seredi, 23.8.2011 
 
 
                                                                                                           Bc. Fraňová Iveta 
                                                                                                              riaditeľka MŠ 
 
 


