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Vec:  Stanovisko k uzneseniu MsZ z 13.9.2011 

 

        Na základe obdržania uznesenia MsZ v Seredi konaného dňa 13.9.2011 – Uznesenie č. 

148/2011 v bode B/ ukladá riaditeľkám MŠ bod 1. Predkladať správy o hospodárení v členení 

za jednotlivé elokované pracoviská – podávam nasledovné stanovisko k tomuto uzneseniu: 

        Vzhľadom k tomu, že zlúčením 4 MŠ sa dňom 1.1.2008 stal jeden právny subjekt a od 

1.8.2011 sa zlúčila MŠ Jesenského s MŠ Komenského, nie je reálne splniť tento bod 

uznesenia z toho dôvodu, nakoľko nie všetky náklady sa dajú zaúčtovať na daný subjekt. 

Napríklad niektoré náklady sú účtované na celý právny subjekt (vystavené faktúry od 

dodávateľov), týka sa to taktiež nákladov na poštovné, bankové poplatky (máme 2 účty na 

celý právny subjekt, jeden výdavkový a jeden príjmový účet), odborná literatúra, režijné 

náklady na stravu a suroviny (týka sa to MŠ Komenského a budovy „B“), odvody do 

sociálneho fondu, čerpanie sociálneho fondu, školenia. Mzdové náklady – ako rozúčtovať 

riaditeľku, ekonómku, vedúcu ŠJ. 

       Z podielových daní máme dotáciu na celý právny subjekt, vedieme evidenciu nákladov 

na jednotlivé MŠ z hľadiska niektorých služieb, tovaru a energií, ale ostatné náklady súvisiace 

s prevádzkou celého právneho subjektu sú zaúčtované na MŠ Komenského. 

      Za daných podmienok nie sme schopní zabezpečiť plnenie tohto uznesenia. Žiadame tento 

bod zrušiť, v opačnom prípade budeme musieť prijať aspoň na polovičný úväzok 

administratívnu pracovnú silu, ktorá by pripravovala podklady pre účtovnícku firmu.  

     Oboznámili sme účtovnícku firmu s touto požiadavkou. V prílohe prikladáme jej 

stanovisko, z ktorého jednoznačne vyplýva navýšenie finančných prostriedkov o 208 € 

mesačne.  

     Podľa môjho názoru nie je z hľadiska hospodárenia toto uznesenie na správnom mieste 

a preto ho žiadam na ďalšom zasadnutí MsZ zrušiť. 

     Ako prílohu (ako ukážku), Vám ešte prikladám napr. 2 faktúry, z ktorých neviem akým 

kľúčom by sme rozdelili náklady na jednotlivé MŠ. 

 

 

 

 



     V týchto dňoch pripravujeme rozpočet na rok 2012, v ktorom nebudeme zatiaľ zahrňovať 

zvýšené náklady na služby a mzdové náklady, budeme vychádzať z doterajšieho stavu. Ak 

uznesenie nebude zrušené, budeme musieť požiadať o zvýšenie rozpočtu na rok 2012.  

     Záverom chcem podotknúť, že sme obdržali z mesta „Návrh opatrení na úsporu 

rozpočtovaných výdavkov schválených pre školy a školské zariadenia na rok 2011“ dňa 

10.10.2011, takže z tohto jednoznačne vyplýva, že treba hľadať cesty k úsporným opatreniam 

a nie k zvyšovaniu nákladov. 

     Dúfam pán primátor, že toto sú dostatočné argumenty na zrušenie uvedeného prijatého 

uznesenia. 

 

     S pozdravom 
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                                                                                    Bc. Iveta Fraňová 

                                                                                      riaditeľka MŠ 

 

 

                                                                                       

Prílohy: Stanovisko fy Econit, s.r.o. Matúškovo 

              1 faktúra a 1 platobný výmer ako ukážka na rozúčtovanie nákladov na jednotlivé  

              MŠ                     
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