
Správa 
o hospodárení Materskej školy Komenského 1137/37 Sereď 

za I. polrok 2013 
 
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov Mesto Sereď ako zriaďovateľ MŠ Komenského 1137/37 v Seredi schválil rozpočet materskej školy na rok 
2013 v zmysle uznesenia číslo 233/2011 MsZ zo dňa 15.12.2011 a upraveného rozpočtu na rok 2013 po III. zmene 
rozpočtu mesta Sereď zo dňa 11.6.2013 nasledovne: 
 

  
Schválený rozpočet - rok 2013 - PRÍJMY 

    Rozpis upraveného rozpočtu na rok 2013 po III.zmene rozpočtu mesta Sereď 
    v súlade s uznesením č. 140/2013 MsZ zo dňa 11.6.2013 

     

           
Prehľad záväzných ukazovateľov – rok 2013 
 
Kód Rozpočet Plnenie % plnenia 
610 Mzdy, platy spolu   276 130 106419,44 38,5 
620 Poistné a prísp. do poisť.     99 960   37702,37 37,7 
631 Cestovné náhrady          391       273,11 69,8 
632 Energie,voda a komunik.    46 800   29442,71 62,9 
633 Materiál      3 000     2190,84 73 
637 Služby    20 071     9946,18 49,6 
635 Rutinná a št. údržba      3 112       893,03 28,7 
640 Bežné transfery         958     2333,24 243,6 
Výdavky celkom 450 422 189445,66 40,5 
Schválená dotácia z pod.daní 394 212   
Z toho: Mimorozp.prostr. Opravy 
a údržba z rozpočtu mesta 4.11 

  17 910   

Výdavky celkom (600+700) 468 332   
 
 
Príjmy 
 
 rozpočet skutočnosť % plnenia 
Vlastné príjmy 43 100 31 790,63 73,76 
Príjmy zo ŠR 13 110   8 740,00 66,66 
 
Za I. polrok 2013 prijaté finančné prostriedky na účet z mesta: 
Na mzdy a bežnú prevádzku:   196 366,00 € 
Doplatok na mzdy z MF:                7 654,00 € 
Avíza: (vl.príjmy)                           31 790,63 € 
Normatívny príspevok MŠ SR:       8 740,00 € 
Hmotná núdza strava:                       206,00 € 
Hmotná núdza šk. potreby:                16,60 € 
 
Vo vlastných príjmoch sú zahrnuté aj režijné náklady na stravu zamestnancov vo výške 4514,40 €, ktoré 
v skutočnosti nie sú navyše rozpočtu, ale sa prevádzajú „obrazne“ z bežnej dotácie na prevádzku, v skutočnosti sú 
vlastné príjmy vo výške 27 276,23 €, čo činí príjem 63,3 % z rozpočtu. 
 
Vlastné príjmy sú plnené na 63,3 % k 30.6.2012 z toho dôvodu, že bolo vyplatené školné už za mesiac júl a august od 
detí, ktoré počas prázdnin navštevovali MŠ.  
 
Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zaslaný vo výške 8740 €, čo činí 66,7 % z rozpočtu.  

 



 
Bežné príjmy – vlastné príjmy MŠ za I. polrok 2013 
Vlastné príjmy za I. polrok 2013 vo výške 31 790,63 €, z toho 
 

školné RN – VZN č.4 RN-zamestn. RN-cudzí Iný príjem GRANT 
25324,46 584,57 4514,40 384,45 902,75 80,00 

 
 
 
Výdavky k 30.6.2013 podľa jednotlivých položiek 
 
Položka 610 – Mzdy, platy spolu – rozpočet 276 130 €, čerpanie k 30.6. 106 419,44 € - 38,5 % z rozpočtu. 
Položka 620 – Poistné a príspevky do poisťovní – rozpočet 99 960 €, čerpanie 37 702,37 € - 37,7 % 
z rozpočtu. K 30.6. nie sú zaúčtované mzdy za mesiac jún. 
     Nižšie čerpanie miezd z rozpočtu je hlavne z dôvodu zvýšeného počtu práceneschopnosti (aj 
dlhodobej) hlavne pedagogických pracovníkov s vyššou kvalifikáciou, ktorí boli alebo sú zastupovaní 
pedagogickými pracovníkmi s nižším platovým zaradením a podľa možností spájaním tried, odchodom na 
materskú dovolenku, ukončenie pracovného pomeru.  
     Metodicko- pedagogické centrum neukončilo vzdelávania podľa plánu vo februári, ale až v mesiaci jún 
a z tohto dôvodu nebol 12 učiteľkám vyplatený kreditový príplatok.  
     Nepedagogickí pracovníci z dôvodu dlhodobej PN boli riešení buď zastupovaním kmeňovými 
pracovníkmi alebo boli prijatí pracovníci na dohodu.   
 
    V čase plánovania rozpočtu nebolo možné predpokladať, že na zvýšenie miezd o 5 % bude štvrťročne 
poskytnutá mimoriadna dotácia zo štátneho na rok 2013 štvrťročne v sume 3827 €, spolu za I. polrok vo 
výške 7654 €. 
 
Čerpanie miezd je na 38,32 %.  
Miesto vyplatenia odmeny pri príležitosti životného jubilea bolo vyplatené odchodné do dôchodku 
pedagogickej pracovníčke a jednej pedagogickej pracovníčke preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
z dôvodu dlhodobej PN a následne nástup na MD a ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú.  
 
 
Spotreba energií: plyn- mesačné zálohové platby + MsBP budova „A“ 
Budova A Šk.jedáleň 

Budova A 
Budova B Podzámska Murgašova Murgašova-

Školská 
jedáleň 

8508,07 256,16 € 5050,32 € 3047,71 € 6535,46 € 345,27 € 
      
Za spotrebu plynu za I. polrok uhradené spolu: 23 742,99 €. 
 
Budova A je vykurovaná plynom z MsBP, budova „B“ má vlastnú kotolňu, Murgašova má tiež vlastnú 
kotolňu a Podzámska má jeden plynomer – spotreba plynu pre školskú jedáleň a vykurovanie 
gamatkami.  
 
Rozdiel medzi poplatkom za vykurovanie z MsBP na Komenského A a kúrením vo vlastnej kotolni na 
Murgašovej ( približne rovnaké m2) je cca. 2000 €. 
 
Elektrická energia- mesačné zálohové platby 
Budova A Budova B Podzámska Murgašova 
1275,23 € 1150,01 € 503,76 € 1171,08 € 
Za spotrebu elektrickej energie za I. polrok uhradené spolu: 4100,08 €. 
 



 
Spotreba vody – vodné, stočné, zrážková voda 
Budova A Budova B Podzámska Murgašova 
183,29 € 384,71 € 253,42 € 1023,92 € 
 
Ma Murgašovej sú  dlhodobo  vysoké poplatky za vodu, je predpoklad, že po rekonštrukcii hygienických 
zariadení sa znížia. 
Za spotrebu vody  spolu za I. polrok: 1845,34 € 
 
Telefóny – 4 pevné linky, internet + služobný mobil 
3 služobné mobilné telefóny – v tejto sume je aj zarátaný poplatok za mobilný internet na MŠ 
Murgašova.  Jeden služobný mobil používa riaditeľka MŠ , jeden mobil sa nachádza v kancelárii 
ekonómky pre potreby volania rodičom, príp. firmám ktoré majú len mobilné telefóny, 1 mobil 
v kancelárii vedúcej školskej jedálne. 
Spolu za telekomunikačné služby: 1697,89 €. 
 
Spotreba energií: 
Plyn:                           23 742,99 
El. energia:                  4 100,08 
Voda:                           1 845,34 
Telekomunikácie:      1 697,89 
 
Spolu:                        31 386,30  €  
Na energie schválený rozpočet 46 800 €, uhradené 31 386,30 € čo činí 67 % z ročného rozpočtu. 
Úhrada faktúr za energie bola z časti hradená z dotácie a vlastných príjmov. 
 
 
 
Tovary a služby: 
 
Služby: 
 
Kosenie  vykonáva zamestnanec prijatý ako údržbár -  nákup PHM do kosačky a ND za I. polrok 2013 vo 
výške 64,80 €. 
 
 
Nákup cez pokladňu: MŠ a ŠJ vo výške 816,72 € 
 
Cez pokladňu bolo preplatené nasledovné: poštovné, cestovné príkazy, nákup kancelárskych a školských 
potrieb, kopírovanie, nákup drobného spotrebného materiálu, hygienických a čistiacich prostriedkov pre 
MŠ a školskú jedáleň, tonery do počítačov, licencie-antivírusové, príslušenstvo k PC (  16 počítačov a 8 
tlačiarní),  dobierky za publikácie pre pedagogickú činnosť, spotreba PHM do kosačky. 
 
 
Výdavky cez pokladňu podľa jednotlivých stredísk za I. polrok 2013: 
 
 
Budova „A“ Budova „B“ Murgašova Podzámska Školská jedáleň 
326,00 150,72 125,00 75,00 150,00 
 
 
Pre všetky MŠ a školskú jedáleň 
 
Účtovnícke práce za I. polrok : 3 495,60 € 
Účtovnícke práce sú fakturované v zmysle „zmluvy“ uzatvorenej na rok 2013, sú vystavené 2 faktúry za 
každý mesiac, jedna za spracovanie a vedenie účtovnej agendy, vypracovanie účtovných zostáv,  druhá 
faktúra je vystavená za poskytnuté služby (poskytnutie práva používať aktuálne verzie IS SAMO, 



poskytnutie a správa virtuálneho servera s OS Windows server- denné zálohovanie na externom storage, 
príprava a export dokumentov k zverejňovaniu údajov, export údajov na daňový úrad, konzultácie ku 
konsolidačným rozdielom a pod.). 
  
Komunálny odpad na rok 2013: 232,61 € 
 
Školenie BOZP :                             600,00 € 
 
Nákup tovaru a služby – účtované na budovu „A“ – poštové poukážky, cestovné príkazy, odborná 
literatúra, údržba softwéru, školské tlačivá, učebnice,  poplatky na semináre, náhradné súčiastky na 
údržbu,  webová stránka MŠ.  
 
Údržba : 
Na údržbu pre všetky MŠ a ŠJ uhradené faktúry za železiarsky tovar vo výške 209,51€, sanita vo výške 
132,08 € a farby-laky vo výške 174,97 za I. polrok 2013, tieto práce vykonáva údržbár MŠ. 
 
Údržbár poopravoval kľučky a zámky dverí podľa potreby na všetkých MŠ, vykonal opravy WC a batérií, 
opravil žalúzie, priebežne robil menšie opravy na všetkých zariadeniach. 
 
Z dôvodu výskytu plesní v 3 šatniach na Komenského A bolo nutné vystierkovať a vymaľovať šatne – 
vykonal údržbár MŠ. Údržbár namaľoval a opravil časť 30 ročného nábytku, opravil a ponatieral časť 
preliezok na spoločnom dvore Komenského A a B. 
 
Na Podzámskej oprava sporáka 455,93 €, zakúpenie a inštalácia el. ohrievača vody 343,46 €, soľ do 
umývačky riadu 64,80 €, doplatenie fy ClearWater z r. 2012 tovar vo výške 35,85 €, oprava 
signalizačného zariadenia 58,39 €. Z dôvodu výskytu plesní bola vystierkovaná a vymaľovaná jedna trieda 
– práce previedol údržbár MŠ . 
 
 
Na Murgašovej oprava signalizačného zariadenia vo výške 66,31 €. Po maľovaní tried  bolo nutné 
namaľovať zárubne dverí -práce previedol údržbár. Na tejto budove boli najčastejšie opravované WC 
splachovače a batérie na vodu. Počas brigády rodičov boli natreté všetky preliezačky na školskom dvore 
–farbu vo výške 250 € sponzoroval rodič. 
 
Z grantu Samsung 80 € boli namaľované preliezačky na Komenského A a B, na Podzámskej. 
 
Bankové poplatky činia za I. polrok 2013 -  392,25 €  (výdavkový účet, príjmový účet, účet školskej 
jedálne). 
 
 
 
 Tvorba a použitie sociálneho fondu: 
Stav účtu SF 01.01.2013 :         757,20 € 
Príjmy za I. polrok:                  1097,06 € 
Spolu:                                        1854,26 € 
Výdavky: 
Príspevok na stravu:                  670,00 € 
čerpanie SF – posedenie 
pri príležitosti „Dňa učiteľov“  248,00 € 
 
spolu:                                           936,26 € 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy: 
Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi za I. polrok vo výške 188 €. 
Príspevok na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 16,60 € - tieto boli použité na zakúpenie 
pracovných pomôcok a riadne zúčtované a predložené na mesto. 
 



GRANT – vo výške 80 € na nákup farieb – natieranie  preliezok na školských dvoroch Komenského A a B, 
Podzámskej. 
 
Správu vypracovala : Eva Murochová , ekonómka školy 
V Seredi dňa 28.9.2013 


