
 
Informatívna správa 

o hospodárení Materskej školy Komenského 1137/37 Sereď 
za 1. polrok 2014 

 
 

 
                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 2014 na svojom riadnom zasadnutí  11.12.2013 uznesením 
číslo 270/2013 vo výške 450 899,- €. 
 
 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 11/2014 zo dňa 18.2.2014 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku 470 899,- €. 
Uznesením MsZ v Seredi č. 55 /2014 zo dňa 15.04.2014 bola schválená II. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku 474 399,- € 
Opatrením  MsZ v Seredi č. 55/2014 zo dňa 29.4.2014 bola schválená IV.zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku 474 449,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č.108/2014 zo dňa 17.6.2014 bola schválená V. zmena rozpočtu , kde bol 
rozpočet upravený na výšku 495 349- € 
 
 
 

  
Prehľad záväzných ukazovateľov za 1. polrok 2014 po V. zmene 
 

 
Názov záväzného ukazovateľa 

Rozpočet  v €  
2014 

Skutočnosť  
v € k 

30.6.2014 

 
% plnenia 

Mzdové a osobné náklady   391 593,00  160 595,07   41,01  
Prevádzkové náklady     93 756,00    51 417,17   54,84  
Bežné výdavky spolu:   485 349,00         212 012,24       43,70  
Kapitálové výdavky spolu:     10 000,00              0,00     0,00  
Rozpočet celkom:   495 349,00   212 012,24   42,80  
       
Transfer z rozpočtu mesta na 
prevádzku 

   
418 742,00    

 
224 389,00 

 
53,59  

Vlastné príjmy   54 400,00   35 630,41 65,50 
Kód zdroja 111 -predškoláci   12 207,00     8 138,00 66,67  
Kód zdroja 41 Kapitálové výdavky   10 000,00             0,00   xx  
Transfery a príjmy spolu: 495 349,00   259 576,57 52,40 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlastné príjmy 
 
 
 
Vlastné príjmy boli plnené za 1.polrok 2014 čiastkou 35 630,41 € na 65,5 %, rozpočtované príjmy boli 
vo výške 54 400 € 
 

 
položka 

 
Názov položky 

 
rozpočet 

plnenie v € 
k 30.6.2014 

% plnenia 

223002 Príspevky od rodičov - školné  46 500,- 28 167,26 60,57  
243 Z účtov finanč.hospodárenia (kredit.úroky)            0,-          0,72 xxx 
292012 Príjmy z dobropisov            0,-         891,86 xxx 
312017 Z rozpočtu obce - stravné    7 900,-   6 474,57 82,0 
 Bezné príjmy spolu:  54 400,- 35 630,41 65,5 
     
     

 
 
Vo vlastných príjmoch sú zahrnuté aj režijné náklady na stravu zamestnancov vo výške 3 948,45 €, 
ktoré v skutočnosti nie sú navyše rozpočtu, ale sa prevádzajú „obrazne“ z bežnej dotácie na 
prevádzku.  
 
Vlastné príjmy sú plnené na 65,5 % k 30.6.2014 z  dôvodu vyplatenia školného už za mesiac júl 
a august za deti, ktoré počas prázdnin navštevovali MŠ. (Tento príjem nebol rozpočtovaný na júl 
a august). 
 
Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zaslaný vo výške 8 138 €, čo činí 66,7 
% z rozpočtu.  

 
 

Bežné príjmy 
 
 
Vlastné príjmy za I. polrok 2014 vo výške 31 790,63 €, z toho 

 
školné RN – VZN č.4 RN-zamestn. RN-cudzí Iný príjem GRANT 
28 167,26 2 400,72 3 948,45 125,40 892,58 96,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bežné výdavky 
 
Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za 1.polrok 2014 splnená na 43,7% čiastkou 212 012,24 €. 
 
 
Mzdové výdavky položka 610 bola čerpaná na 40,9%  čiastkou 118 604,39€ a odvody položka 620 
čerpanie na 41,4% čiastkou 41 990,67 €.  
Nižšie čerpanie miezd z rozpočtu je hlavne z dôvodu zvýšeného počtu práceneschopnosti (dlhodobé 
PN) hlavne pedagogických pracovníkov s vyššou kvalifikáciou, ktorí boli alebo sú zastupovaní 
pedagógmi s nižším pracovným zaradením. 
Nepedagogickí pracovníci z dôvodu dlhodobej PN boli riešení zastupovaním kmeňovými pracovníkmi. 
V plnení rozpočtu k 30.6.2014 sú zahrnuté mzdové a osobné výdavky za 5 mesiacov roka 2014. 
Položka 630 Tovary a služby je v súhrne plnená na 54,2 %. 
Položka 640 Náhrady PN na 77,2% 
 
 

Položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
 Bežné výdavky s p o l u: 485 349,- 212012,24 43,70  
Z toho 
610 

 
Mzdy, platy a osob.vyrovnania 

 
290 177,- 

 
118 604,39 

 
40,9 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 101 416,-   41 990,68 41,4 
630 Tovary a služby   92 866,-   50 289,93 54,2 

640 Náhrady PN         890,-         687,24 77,2 
 
 
 
 
 
 
Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby 
 
Položka 631 cestovné náhrady, predstavuje náklady na dopravné a cestovné náhrady  
spojené s výdavkami na školenie a vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 
 

631 Cestovné náhrady tuzemské 290 329,21 113,5% 
 
 
Položka 632  energie, voda a komunikácie je v súhrne splnená za 1. polrok 2014 na 51,6% čiastkou 
25 496,69 €. 
 

Položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
632 Bežné výdavky s p o l u: 49 950,-   25 496,69 51,6  
632001 Elektrina   6 204,-   3 895,32 62,78  
 Teplo 12 000,-   7 211,79 60,09  
 Plyn 24 246,- 11 724,83   48,36  
632002 Vodné stočné   4 000,-   1 347,79 33,7 
632003 Poštovné a telekom. služby   3 500,-   1 316,96 37,63 

 
 
 
Čerpanie energií podľa elokovaných pracovísk: 



 
Elektrická energia- mesačné zálohové platby + nedoplatky z predchádzajúceho obdobia 

Budova Komenského ,,A“ Budova Komenského ,,B“ Podzámska Murgašova 
1574,02 € 566,16 € 789,14 € 966,- € 

 
V 1.polroku 2014 uhradená elektrická energia v sume 3 895,32€ z toho nedoplatky  
z predchádzajúceho obdobia v sume 1 051,32 € 

 
 
 
 
 
Spotreba energií: plyn- mesačné zálohové platby + teplo budova „A“ 

Budova Kom. ,,A“ Budova Kom. ,,B“ Podzámska Murgašova 1 Murgašova 2 
7417,11 € 2 591,58 € 1 435,08 € 181,56 € 3 378,72 € 

 
V 1. polroku 2014 uhradené za plyn a teplo v sume 18 936,62 € z toho nedoplatky 
z predchádzajúceho obdobia v sume 3 932,57 € 
 
Budova Komenského ,,A“ má teplo z Energetika Sereď s.r.o, budova Komenského ,,B“ 
má vlastnú kotolňu, Murgašova má tiež vlastnú kotolňu a Podzámska je vykurovaná gamatkami. 
 

 
 
 
 
Spotreba vody – vodné,stočné, zrážková voda 

Budova Komenského ,,A“ Budova Komenského ,,B“ Podzámska Murgašova 
251,33 € 337,34 € 188,24 € 570,88 € 

 
 

V 1. polroku 2014 za spotrebu vody uhradené 1 347,79 €. 
 
 
 
 
 
 
Telekomunikačné  služby – 4 pevné linky na elokovaných pracoviskách,  3 služobné mobilné telefóny 
a internet. 
Za poštovné a telekomunikačne služby k 30.6.2014 bolo uhradené spolu 1 316,96 € 
V tejto sume je zarátaný mobilný internet na MŠ Murgašova, jeden služobný mobil používa riaditeľka 
MŠ, jeden sa nachádza v kancelárií ekonómky pre potreby volania rodičom, prípadne firmám na 
potrebu zabezpečenia prevádzky MŠ, jeden je v kancelárií vedúcej školskej jedálne. 
 
 
Úhrada faktúr za energie bola z časti hradená z dotácie a vlastných príjmov. 
 

 
 
 
 



Položka 633 – Materiál  
Výdavky v tejto položke k 30.6.2014 boli vo výške 9 343,73 € s plnením na 62,3%. 
 

položka Názov položky Rozpočet Plnenie v € Plnenie v % 
633 Bežné výdavky s p o l u: 14 990,- 9 343,73 62,3  
633001 Interiérové vybavenie   1 820,-          0,- xx 
633002 Výpočtová technika           0,-     803,-  xx 
633003- 
-633006 

Prev. Strojov, prístr.,zariadení- 
-všeobecný materiál 

   
8 553,- 

 
2 921,13 

 
34,15  

633009 Učebné pomôcky, knihy, časopis 3 007,-      5 455,05        181,4  
633010 Pracovné oblečenie     600,-         0,- xx 
633011-
18 

Softvér, licencie  1 010,-       164,55 16,30  

 
 

Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre všetky elok. 
pracoviská a ŠJ, pracovný materiál (vedrá, metly, filtre do vysávačov, vrecia na lístie a odpad z 
dvora....), maliarsky materiál, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál (triedne knihy, 
dochádzky, osobný spis dieťaťa...), odborná literatúra, tlačivá, poštové poukážky, tonery do tlačiarní, 
materiál použitý na drobné opravy ( spojovací mat., náradie, žiarovky, zámky, kľúče, vodovodné 
batérie.....). Zakúpenie 2 ks chladničiek, 1 PC zostava. 
 
Chránená dielňa- zakúpené postelné návlečky 994,-€  rozdelené na Komenského budova ,,A“  a ,, B“. 
MŠ Komenského ,,A“ bolo čerpanie na materiál v sume  1 553,34 € -, 
Z nadácie Pontis, poskytnutý GRANT v sume 96,-€ bol použitý na nákup maliarskych potrieb – 
natieranie oplotenia areálu MŠ. 
 
Komenského ,,B „ čerpanie 156 €  
 
Podzámska, čerpanie na materiál 244,-€ - zakúpenie chladničky pre zamestnancov (zápis  z hygieny),  
 
Murgašova  čerpanie 432,-€ - zakúpenie chladničky pre ŠJ 
 
Na všetky MŠ boli zakúpené učebné pomôcky, knihy z kódu 111-predškoláci v sume 5.455,05 €.  
 
 
Položka 634 Dopravné – jedná sa o nákup PHM a oleja do kosačky na všetky elokované pracoviská 

 
položka dopravné 0,00 82,47 xx 
634001 Palivá, mazivá, oleje 0,00 82,47 xx 

 
 

 
Položka 635 Rutinná a štandardná služba- z tejto položky bolo zatiaľ čerpanie 20,5% sumou 1499,03€  
 

položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
635 Rutinná a štandardná služ. 7 295,- 1 499,03   20,5 
635002 Údr.výpočtovej techniky    250,-    270,- 108 
635004 Údr.prístroj., str. zariadení 5 100,-    767,04   15 
635006 Údr.budov,priestorov a obj. 1 400,-    461,99   33 
635009 Údržba softvéru    545,-        0,00   xx 



Finančné prostriedky boli použité na čistenie kanalizácie, údržbu hygienických zariadení, PC 
a tlačiarní, oprava sporákov, údržba plotov, brán, dverí, opravy zariadení v triedach a v ŠJ, údržba 
areálu školy – kosenie vykonáva zamestnanec prijatý ako údržbár. 
Komenského ,A“ – oprava sporákov v sume 628,10 €, oprava tlačiarne, sieťových rozvodov 163,43 €, 
                                  údržba okien 200,- €, čistenie kanalizácie 261,99 €. 
 
Komenského ,,B“ – údržba výpočtovej techniky 106,57 €. 
Murgašova – oprava signalizačného zariadenia 73,50€ 
 
Podzámska – oprava plynových kachiel (gamatky) – 65,44 € 
 
 
 
 
 
Položka 637 – Služby k 30.6.2014 boli výdavky na tejto položke čerpané vo výške 50 289,93  €, čo je 
v percentuálnom vyjadrení  54,2%. 
 

položka Názov položky Rozpočet  Plnenie v € Plnenie v % 
637 Služby s p o l u: 20 341,- 13 538,80 66,6 
637001 Školenia, kurzy, semináre           0,-       389,- xx 
637004 Všeobecné služby 12 441,-  5 428,46 43,6 
637005 Špeciálne služby (BOZP+PO)           0,-     600,- xx 
637012 Poplatky, odvod(bankové)           0,-     347,55 xx 
637014 Stravovanie  7 900,-  3 948,45 50,0 
637016 Prídel do sociálneho fondu           0,-  1 159,82 xx 
637027 Odmeny z mimoprac.pomeru           0,-  1 665,02 xx 

 
 
Táto položka obsahuje čerpanie na bezpečnú prevádzku materskej školy, ako sú revízne správy na 
bleskozvody, revízie plynových a elektrických spotrebičov, revízie hasiacich prístrojov, revízie 
a čistenie komínov, deratizácia. Poplatky za ekologické znehodnotenie odpadu zo školskej jedálne, 
poplatok za komunálny odpad, školenia a semináre (riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ, ekonómka). 
Povinné školenie zamestnancov v BOZP a PO, bankové poplatky, príspevok na stravu zamestnancov. 
Na položke 637004 – všeobecné služby, sú výdavky na zabezpečenie spracovania mzdovej a účtovnej 
agendy a tieto sú k 30.6.2014 vo výške 5 805,- €. 
 
 
 
 
Položka 640 – Náhrady, k 30.6.2014 vyčerpaných na 77,2% čo je 687,24 €. 
 

položka Názov položky rozpočet Plnenie v € Plnenie v % 
640015 náhrady PN 890,- 687,24 77,2 

 
 Na tejto položke sú rozpočtované prostriedky na úhradu náhrad pri dočasnej práceneschopnosti. 

 
 

 
 
 



Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2014 
 
Mzdové prostriedky 
 
Na mzdy a platy – položka 610  k 30.6.2014 bolo vyplatených 118 604,39€ plnenie  na 40,9%. 
Do poisťovní bolo na odvody z miezd za rovnaké obdobie odvedených 29 972,98 € -plnenie na 41,4%. 
V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody za zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prac. 
činnosti.  
 
Na mzdy boli vynaložené prostriedky v nasledovnom členení: 

 Rozpočet v € Čerpanie k 30.6.2014 v € Plnenie % 
Tarifný plat  258 402,-  97 553,17 37,8 
Osobné príplatky      7 400,-    3 934,98 53,2 
Ostatné príplatky    24 375,-  17 116,24 70,2 
Spolu:  290 177,- 118 604,39 40,9 

 
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
 
Ku dňu 30.6.2014 bolo v stave  44 zamestnancov, priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol  
42,2. Priemerná mzda za 1.polrok 2014  je 590,- €. 
 
 
 
Tvorba a použitie sociálneho fondu 
 
Stav účtu k 1.1.2014                                    577,82€ 
Príjem  za 1.polrok – tvorba SF               1 429,44€ 
Spolu:                                                          2 007,26€ 
Výdavok - príspevok na stravu                   598,25€ 
Čerpanie SF- posedenie ku  
príležitosti dňa učiteľov                              168,00€ 
Bankové poplatky                                          27,07€ 
Zostatok k 30.6.2014                               1 213,94 €       
 
 
 
Transfer na prevázku 
 
Plánovaný ročný transfer                        418 742,- € 
K 30.6.2014 skutočnosť                           224 439,- € (53,60 %) 
 
 
Kapitálový transfer 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov          10 000,- € 
Čerpanie k 30.6.2014                                        0,- € 
Prijatý kapitálový transfer                                0,- € 
 
Kapitálové výdavky budú čerpané v 3.štvrťroku 2014 na zakúpenie konvektomatu, úpravu elektrickej 
siete, plynárenských a vodárenských prác v rámci revitalizácie. 



Pohľadávky k 30.6.2014 
Materská škola eviduje pohľadávku za stravné cudzí stravníci v sume 72,6 €. 
(uhradená 7.8.2014) 
 
Záväzky k 30.6.2014 
Materská škola neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. 
 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy 
Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi za 1. polrok vo výške 440,-€. 
Príspevok na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi vo výške 16,60 € - tieto prostriedky boli 
použité na zakúpenie pracovných pomôcok, riadne zúčtované a predložené na MÚ. 
GRANT vo výške 96,-€ bol použitý na nákup maliarskeho materiálu – natieranie oplotenia areálu MŠ. 
 
 
Príjmy zo ŠR - kód 111 predškoláci 
K 30.6.2014 sme obdržali finančné prostriedky z kódu 111- predškoláci sumu 8 138,- €. Táto suma 
bola použitá na nákup didaktických pomôcok, kníh, vysvedčení bez predtlače, tonerov do tlačiarní, 
karnevalových masiek v triedach predškolákov na všetkých elokovaných pracoviskách. 
 
 
 

 
 
 

Záver k informatívnej správe o hospodárení MŠ Komenského  za 1. polrok 2014 
 
 
 
     V prvom polroku 2014 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle  
schváleného rozpočtu. Vynaložené finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie základného 
chodu materskej školy. 
K 30.6.2014 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 65,5%, sumou 35 630,41 €, vo výdavkovej časti 
bolo plnenie na 43,7% sumou 212 012,24€. 
Skutočné príjmy a výdaje sú vo veľkej väčšine plnené na úrovni plánovaného rozpočtu. 
(K VIII. zmene rozpočtu predkladáme zreálnenie položiek rozpočtu podľa aktuálneho čerpania.)  
 
 
                                                                                          
   
Spracovala:                                                                                  Predkladá riaditeľka MŠ 
Bibiana Prívozníková, ekonómka                                             Bc. Iveta Fraňová                    

 
 
 
 
 

V Seredi dňa, 15.8.2014 


