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Informatívna správa 

o hospodárení Materskej školy, ul. D. Štúra  č. 2116/36 v  Seredi 
za  rok 2015 

 
 
 
 

 
                V súlade s ustanovením  § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Sereď ako zriaďovateľ  MŠ  D. Štúra č. 
2116/36 v Seredi, schválil rozpočet materskej školy na rok 2015 na svojom riadnom zasadnutí  dňa 
09.12.2014 uznesením číslo 184/2014 vo výške  453 321,-€. 
 
 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 12/2015 zo dňa 12.2.2015 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku  462 081,- €. 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 101/2015 zo dňa 25.6.2015 bola schválená IV. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku  478 843,- €. 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 158/2015 zo dňa 17.09.2015 bola schválená V. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku  510 485,- €. 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 199/2015 zo dňa 12.11.2015 bola schválená VII. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku  512 585,- €. 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 232/2015 zo dňa 10.12.2015 bola schválená VIII. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku  524 647,- €. 
 
 
 
 
 
1.    PRÍJMY (vlastné príjmy):                                                                              56 854,00 € 
2.       VÝDAVKY:                                                                                                     524 647,00 € 
 
 
 

 
Podprogram 4.2. Materské školy 

Bežné výdavky celkom:                                                                                                524 647,00 € 
Prvok 4.2.2    V tom – kód zdroja 41 (dotácia z mesta)                                              415 168,00 €                                                                                   

                         kód zdroja 41(z rozpočtu mesta-poslanecké)                              300,00 €                               
                         kód zdroja 41 (vlastné príjmy)                                                  56 854,00 € 

                                                       kód zdroja 111 (zo ŠR - predškoláci)                                          9 603,00 € 
 
              Podprogram 4.11.  Opravy a údržba   
              Prvok 4.11.1            kód zdroja 41( 600-bežné výdavky)                                                24 172,00 €  
                         4.11.2            kód zdroja 41 (700-kapitálové výdavky)                                         18 550,00 € 
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Prehľad záväzných ukazovateľov k 31.12.2015 
 

Prog. Zdroj Názov záväzného ukazovateľa Rozpočet  v €  
2015 

Skutočnosť v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v 
% 

4.2.2  Mzdové a osobné náklady 387 136,00   376660,66 97,29 
4.2.2  Prevádzkové náklady           94789,00           94 016,49 99,18 
4.11.1  Prevádzkové náklady 24 172,00 24 172,00 100,00 
  Bežné výdavky spolu: 506 097,00          494 849,15 97,77 
4.11.2  Kapitálové výdavky spolu:     18 550,00 18524,63           99,86 
  Rozpočet celkom:     524 647,00        513 373,78     97,85 
         
4.2.2 41 Transfer na  bežnú  prevádzku 415 168,00      402 711,60 96,99 
4.2.2 41 Transfer z rozpočtu mesta 300,00 300,00 100,00 
 41 Vlastné príjmy   56 854,00 57 416,35 100,98 
4.2.2 111 Normatívny príspevok z MŠ SR  9 603,00 9 603,00 100,00 
4.2.2 111 Hmotná núdza 0,00 646,20 100,00 
4.11.1 41 Transfer z rozpočtu mesta (bežné výd)   24 172,00 24 172,00 100,00 
4.11.2 41 Kapitálové výdavky          18 550,00   18 524,63 99,86 
  Transfery a príjmy spolu: 524 647,00 513 373,78 97,85 

 
 
 
 
Vlastné príjmy 
 
Vlastné príjmy boli rozpočtované na rok 2015 vo výške 56 854,00 €. Plnenie k 31.12.2015 na 100,98 % 
vo výške 57 416,35 €.  

 
položka 

 
Názov položky 

rozpočet 
2015 

plnenie v € 
k 31.12.2015 

% plnenia 

223002 Príspevky od rodičov - školné 53 074 52 971,11 99,80  
212003 Príjem z prenajatých budov 3 780 3 172,50 83,92 
292012 Príjmy z dobropisov(preplatky na energiách)  1 272,74 100,00 
 Bežné príjmy spolu: 56854,00 57 416,35       100,98 

 
 
   V položke 292 – ostatné príjmy – dobropisy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke   
   1.272,74 €.  V tom bol dobropis za elektrinu 316,14 €, preplatok - poistné VšZP 65,38 € 
   od ÚPSVaR , úrazové poistenie 39,78 €, Allianz – preplatok poistné vo výške 69,22 €,   
   náhradné plnenie z poisťovne Allianz /krádež MŠ Fándlyho/ vo výške 780,47 € a 
   úroky 1,75 €. 
   Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za energie.  
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Bežné výdavky 
 
 Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2015 splnená na 97,77 %, čiastkou  494 849,15 €.  Na 
položke 610  bolo zúčtované plnenie 276 643,11  €, /plnenie 95,97 %. Táto suma nezodpovedá 
skutočnosti, pretože skutočné čerpanie bolo 288 243€, /plnenie 100%/ Tento rozdiel / 11599, 89 
€/boli nesprávne zaúčtované náhrady mzdy, ktoré nie je už možné opraviť v RISSAMe a sú opravené 
v Poznámkach účtovnej závierke k 31.12.2015. Odvody 100 017,55 € /plnenie 101,13 %. V súhrne 
položka 630 - Tovary a služby je  116 391,82 €, plnená na 97,84 % , položka náhrady PN vo výške 
1108,67 € a hmotná núdza 613,- € a na školské potreby 33,20 €.                           
         
 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v % 

 Bežné výdavky s p o l u: 506097 494849,15 97,77 
610 Mzdy, platy a osob. vyrovnania 288243 276643,11 95,97 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 98893 100017,55 101,13 
630 Tovary a služby 118961 116391,82 97,84 
640 Bežné transfery  1754,87 100,00 

 
 
Rozpis výdavkov na položke 610-mzdy, platy   

 
 
Položka 610- Mzdy, platy 
 
Položka 610 Mzdové výdavky bola čerpaná na 95,97   %  čiastkou 276 643,11 €. 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie  v € 
k 31.12.2015 

            
Plnenie v % 

610 Mzdy, platy spolu: 288 243,00 276 643,11  95,97 
611 Tarifný plat 252 451,00 241 834,13 95,79 
612001 Osobné príplatky 27 592,00  27 488,98 99,62 
614 Odmeny 8 200,00 7 320,00 89,26 

 
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
 
K termínu 31.12.2015 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov  41,1. V roku 2015 bola 
priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 546,- €. 
 
 
Rozpis výdavkov na položke  620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
 
Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní 

 
Z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne bolo  v roku 2015 odvedené  107 113,31€, 
plnenie na 95,9%. 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v % 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 98 893 100 017,55 101,13 
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V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody za zamestnanca pracujúceho  na základe dohody o pracovnej 
činnosti.  
 
Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby 
 
Položka 631 – Cestovné náhrady tuzemské 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v % 

631 Cestovné  340 183,00 53,82 
 
Položka 631 cestovné náhrady, predstavuje cestovné náhrady  spojené s výdavkami na školenie 
a vzdelávanie pedagogických pracovníkov, vedúcej školskej jedálne a ekonómky.  Bolo vyčerpané 
183,- € t.j. 53,82%.  
 
 
Položka  632 – Energie ,voda a komunikácie 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v % 

632 Bežné výdavky s p o l u: 51520 44156,99 85,70 
632001 Energie 44340 36807,93 83,01 
 Elektrina 6200 7188,64 115,94 
 kúrenie 28100 20487,72 72,91 
 plyn 10040 9131,57 90,95 
632002 Vodné stočné 4100 5292,97 129,10 
632003 Poštovné a telekom. služby 3080 2056,09 66,75 

 
Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne splnená za rok 2015 na 85,70 %, sumou 
44 156,99 €. Z toho energie – položka 632001 je splnená na 83,01 %. Položka vodného, stočného – 
632002 sa splnila na 129,10 %, položka 632003 – poštovné a  telekomunikácie je splnená na  66,75 %.  
 
Čerpanie na energie za rok 2015: 
MŠ D. Štúra 13.248,- €, MŚ Cukrovarská 12.530,- €, MŠ Fándlyho 9.180,- € a MŠ Pažitná     9.198,99 €.  
 
 
Položka 633 – Materiál  

položka Názov položky Rozpočet  v € 
2015 

Plnenie v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v % 

633 Bežné výdavky s p o l u: 18535 17858,30 96,34 
633002 Výpočtová technika 1000 309,45 30,94 
633005 Špeciál. stroje, prístroje a zariadenia  143,00 0,00 
633006 Všeobecný materiál  12157 14013,54 115,27 
633009 Knihy, časopisy, odbor. literatúra 2300 1756,76 76,38 
633010 Pracovné  odevy, obuv 2130 986,81 46,33 
633013 Potraviny 748 561,74 75,09 
633013 Softvér 100 0,00 0,00 
633018 Licencie 100 87,00 87,00 

 
Položka 633 - Materiál finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 17858,30 €, 96,34 %.Na 
jednotlivých elokovaných pracoviskách bolo čerpanie nasledovné: 
MŠ D. Štúra  5.450,- €, MŠ Cukrovarská  5.335,-  €, MŠ Fándlyho  3.536,- €  a MŠ Pažitná  3.537,30 €. 
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 Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pre MŠ a ŠJ, 
pracovný materiál, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál, odborná a školská literatúra, 
tlačivá, poštové poukážky, tonery do tlačiarní, materiál použitý na drobné opravy, voda pre deti 
a dospelých.  
  
 
Položka 635 Rutinná a štandardná služba 

položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v % 

635 
Rutinná a štandardná 
údržba 24508 20430,75 83,36 

635001 
Údržba interiérového 
vybavenia 20748 19473,65 93,85 

635004 Údržba prístrojov 2760 877,90 31,80 
635006 Oprava a údržba budov 1000 79,20 7,90 

 
 
Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených  za rok  2015 20.430,75 €, plnenie bolo 
83,36 %. Táto suma predstavuje predovšetkým úpravu interiéru v budove B, opravu vody , elektriny 
a žalúzie. Ďalej zakúpenie chladiaceho zariadenia pre ŠJ a drobné opravy týkajúce sa hlavne počítačov 
– predĺženie AVG licencií, nastavenie programov. 
 
Položka 637 – Služby  

položka Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie v % 
637 Služby s p o l u: 24058 33762,78 140,33 
637001 Školenia, kurzy, semináre 500 100,00 20,00 
637004 Všeobecné služby 6640 14974,51 225,51 
637005 Špeciálne služby (BOZP+PO) 600 720,00 120,00 
637012 Poplatky, odvod(bankové) 1000 452,00 45,20 
637014 Stravovanie 10000 8585,47 85,85 
637015 Poistné 1300 1231,26 94,71 
637016 Prídel do sociálneho fondu 2000 1996,14 99,80 
637027 Odmeny  mimoprac. pomeru 2018 5703,40 282,62 

 
     V položke služieb - 637  sú účtované všetky výdaje, ktoré sa týkajú MŠ D. Štúra a jej elok. 
pracovísk. Za rok 2015 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 33.762,78 €. Touto čiastkou je 
položka služieb v súhrne splnená na 140,33 %. Finančné prostriedky boli použité na školenia 
a semináre pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, revízie elektriny a spotrebičov, 
spracovanie učtovníctva, dodanie odborných prác BOZP a PO, za komunálny odpad, deratizácia, 
prípojka el. trúby k sporáku, opravy robotov v ŠJ,  poplatky banke a odmeny z mimopracovného 
pomeru /dohody/.  
Náklady v položke 637004 – Všeobecné služby sa zvýšili hlavne tým, že boli prevedené 
elektroinštalačné práce a odstránené elektrické závady na MŠ D. Štúra, urobená  prípojka el. trúby 
k sporáku na elokovanom pracovisku ul. Fándlyho. Vykonaná bola ročná prehliadka plynových kotlov 
na elokovaných pracoviskách na ul. Cukrovarskej a Pažitnej. V školskej jedálni na elokovanom 
pracovisku na ul. Cukrovarskej bola nutná oprava bojlera a tiež opravy robotov v ŠJ Cukrovarskej 
a Pažitnej. Firma ISTIK Hlohovec previedla opravu zabezpečovacieho zariadenia na MŠ D. Štúra a na 
elokovanom pracovisku ul. Fándlyho. 
V tejto položke bola zaúčtovaná aj údržba mzdového programu, ktorú nám poskytuje Vema 
Bratislava. 
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V položke 637027 – Odmeny z mimopracovného pomeru /dohody/ sa zvýšili náklady, nakoľko boli 
prijaté zamestnankyne, ktoré zastupovali dlhodobé PN a tiež práce v budove „B“ v čase prázdnin, keď 
bolo potrebné čerpať aj dovolenky. 
 
 
Položka 640 – Náhrady  

položka Názov položky Rozpočet v € 
2015 

Plnenie v € 
k 31.12.2015 

Plnenie v % 

640 Náhrady s p o l u:  1721,67  

642015 náhrady PN  1108,67  
642014 Jednotlivcovi  613,00  

 
Náhrady za PN boli vyplatené vo výške 1.108,67 €. 
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na rok 2015 vo výške 613,- € na stravu sa vyčerpala. 
  
Kapitálový transfer:  
 
Rozpočet kapitálových výdavkov:         18.550,00 € 
Čerpanie k 31.12.2015:                            18.524,63 € 
Prijatý kapitálový transfer:                      11.999,98 € 
                                                                       6.524,65 € 
 
Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kombinovaných sporákov, dva kusy  
 pre elokované pracovisko na ul. Pažitnej, jeden kus pre elokované pracovisko na ul. Fándlyho  
 a jeden kus pre MŠ D. Štúra vo výške 11.999,98 a rekonštrukcia chodníkov 6.524,65 €. 
 Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 18.524,63 €.  /99,86 %/ 
 
 
Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu 
                                     
Zostatok účtu  SF k 1.1.2015:                 319,55 € 
Základný prídel – tvorba SF:               2.369,04 € 
Prevod na poplatky:                                115,35 € 
Príjmy spolu:                                         2.803,94 € 
 
Výdavky: 
 
Príspevok na stravu zamest.                      635,- € 
Liečebná starostlivosť a 
kultúrna činnosť /Deň učiteľov/             1.551,-  € 
Jubilejná odmena:                                        200,-  € 
Poplatky                                                         55,71  € 
 
Výdavky spolu:                                         2.441,71 € 
 
Zostatok sociálneho  fondu k 31.12.2015  je  362,23 €. 
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Mimorozpočtové peňažné príjmy 
 

      Z Ministerstva školstva SR sme na rok 2015 obdržali normatívny príspevok na výchovu 
a vzdelávanie pre MŠ vo výške 9.603,- €. Táto dotácia bola vyčerpaná v plnej výške k 31.12.2015.Tieto 
finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich 
s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej  školskej dochádzky. Z 
tejto sumy boli finančné prostriedky použité na odmeny pre pedagogických zamestnancov vo výške 
4.400,- €. Ďalej boli nakúpené učebné pomôcky, školský materiál, kancelársky papier, odborná 
a školská literatúra, školské tlačivá, voda pre deti, tonery do  tlačiarní v triedach, údržba výpočtovej 
techniky, softvéru, internet, inštalácie  programov  a AVG v triedach, na úhradu nákladov súvisiacich 
s pobytom detí na aktivitách, výlety, exkurzie, poistenie detí.  
                        
 
Závery k rozborom MŠ D. Štúra  za rok  2015 

 
      V  roku 2015 boli finančné prostriedky vyčerpané v zmysle schváleného rozpočtu. K 31.12.2015 
bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 100,98 %, sumou 57.416,35 €. Vo výdavkovej časti bolo 
plnenie na 97,85 % čiastkou 513.373,78 €, ktoré uvádzame v súlade s výkazmi v RISSAMe ale ako sme 
uviedli v položke 610 boli nesprávne zaúčtované náhrady mzdy, plnenie bolo 524 647€.        
 
 
Sereď, 16.03.2016                                                                  
 
 
 
                                                                                                                                   Beata  L u k á č o v á 
Vyhotovila: Ščevíková                                                                                                  riaditeľka MŠ 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


