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Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2012 
 
 

Príjmy: ........................................................................................  467 723 € 
Príjmovú časť tvoria príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
v zmysle zákona 245/2008 určené VZN MZ v Seredi č. 2/2008 
Predpokladaný príjem: .....................................................................  467 723 € 
Príjem zo štátneho rozpočtu za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 
Školskej dochádzky: ...........................................................................  14 037 € 
 
Transfer od zriaďovateľa ...................................................................  435 686 € 
 
Transfer od MŠ SR ...............................................................................  14 037 € 
Vlastné príjmy .....................................................................................  18 000 € 
 
 
 
Výdavky: 
 
Položka č. 611, Tarifné platy, príplatky,odmeny    ............. ..............................         227 257 €          
Pri tejto položke sme vychádzali z platovej inventúry platnej od 1.1.2012 a zvýšenia platovej tarify za 
odpracované roky (viď príloha: platová inventúra + zvýšenie PT). Máme 41 zamestnancov školy,  2 
učiteľky sú na rodičovskom príspevku. 
 
Položka č. 612 príplatky ...................................................................................    .   27 152 €                 
Príplatky sú stanovené za riadenie, triednictvo, zmennosť, osobný príplatok,kreditový príplatok, 
vyrovnávací príplatok, zastupovanie v zmysle zákona 317/2009 Z.z.  
 
 
Položka č. 614 odmeny ....................................................................................    .  17 808 € 
Odmeny pre 41 zamestnancov činia 7 % zo mzdového objemu              
 
Položka č. 620: Poistné a príspevky do poisťovní: ............................................        95 820 €                             
 
Položka č. 631: Cestovné náhrady: ...................................................................               200 €                      
Táto položka je požadovaná z dôvodu vzdelávania v zmysle nového školského zákona 
(celoživotné vzdelávanie, kreditový systém) 
 
Položka č. 632: Energie, voda a komunikácie:      ...........................................            53 575 €          
Výraznou položkou výdavkovej časti sú platby za energie.  Vychádzali sme z platieb 
z roku 2011, v tejto položke sme zarátali aj predpokladané vyúčtovanie faktúr za rok 2011. 
 
Prevádzkujeme dve plynové kotolne, jednu budovu vykuruje Mestský bytový podnik Sereď, jednu 
vykurujeme gamatkami. 
Teplú vodu zabezpečujeme elektrickými bojlermi. 
Máme 4 pevné linky, 4 pripojenia na internet a jeden služobný mobilný telefón. 
 
Poplatky:  Plyn ..........................          22 704 € 
                   Voda ........................              4 800€ 
                   El. energia ..... ..........              7 164 €  
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                Kúrenie ....................            13 415 € 
                Telefón + internet .....                3 000 € 
Predpokladané náklady činia 51 083 €. Nie sú zarátané v tejto sume vyúčtovacie faktúry, 
ponechávame rezervu  2492 €. V roku 2012 majú byť drahšie distribučné poplatky za elektrickú 
energiu.  
 
 
 
Položka ač. 633: Materiál: .........................................................................        20 406          € 
Povinný podiel z ÚPSVaR z chránených dielní                                                           1 200 € 
Tlačivá (šeky,osvedčenia) ........................................................................                350 € 
   
Odborná literatúra z fy RAABE (riaditeľka, ved.ŠJ + ekonóm) ................                  600 € 
Základné hygienické potreby do detských umyváriek ...........................                1 700 € 
Kancelárske potreby pre všetky 4 MŠ (základné) .......................................          1 000 € 
Tonery do 11 tlačiarní ...................................................................................     . 2 000 € 
Čistiace a hygienické potreby pre MŠ ............................................................      1 027 € 
 
Potreby pre školskú jedáleň: 

- Čistiace prostriedky                               ...............................................       2 500 € 
- Ochranné pracovné prostriedky .......................................................       1 500 € 
- Šeky, kancelársky papier, objednávkové tlačivá, kancelársky materiál.     300 € 

 
Nákup cez pokladňu – drobné čistiace, hygienické, kancelárske potreby, poštovné, kopírovanie, 
viazanie dokumentov, zmluvy o dielo, vyúčtovanie cestovných príkazov, odborná literatúra  
............................................................                                                                           5 000 € 
 

Spolu..................................................................................   17 177€ 
 
 
Použitie príspevku zo ŠR 
Príspevok na výchovu a vzdelávanie Zákon č. 597//2003 - Transfer z MŠ SR.... 14 037 € 
 
Výtvarný materiál  á 10 € na dieťa ..................................................................     1 615 € 
Učebné pomôcky á 10 € na dieťa....................................................................      1 614 € 
 
Spolu......................................................................................................        20 406 € 
 
 
 
 
Položka č. 635: Rutinná a štandartná údržba: ...................................................              4 470 €     
Údržba v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách je realizovaná na základe potrieb 
Jednotlivých zariadení. 

- Údržba signalizačných zariadení ..................................................           520 € 
(signalizácia je 10 ročná, nutná výmena snímačov) 

- Kominárske práce ........................................................................           200 € 
- Opravy a údržba kanalizácie, hygienických zariadení....................       2000 € 
- Oprava umývačky, chladničky, pračky, kosačky a pod.                           1750 € 
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Položka č. 637: Služby .........................................................................        20 062 € 
 

- Spracovanie účtovníctva externou firmou ...................................          6 800 € 
- Ročné poistenie detí Komunálna poisťovňa ...............................               580 € 
- Ročné poistenie budov ...........................................................                2 034 € 
- Poplatok za komunálny odpad ...............................................                    240 € 
- Deratizácia ŠJ .......................................................................                       240 € 
- Ciachovanie váh  ......................................................................                   225 € 
- Kosenie a údržba areálov MŠ   11816 m2 

11 kosení  ( máj 3, jún 3, júl 2, aug 3 ) s odvozom trávy........                    6 000 € 
- Údržba výpočtovej techniky ......................................................                  600 € 
- Používanie softvéru – Upgrade .................................................                  600 € 
- Verejné obstarávanie                                                                                         1 000 € 
-  2 dohodári na 2 kotolne počas vykurovacej sezóny                                    1 743 € 

 
 
Položka č. 640: Bežné transfery ...........................................                     973 € 
Životné jubileum – 50 rokov 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Komentár vypracovala: Mudrochová 
                                           Ekonómka MŠ 
 
 
Komentár predkladá: Bc. Fraňová Iveta 
                                        Riaditeľka MŠ 
 
 
 
Seredi dňa  30.11.2011 
 


