
         Materská škola, Ulica D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď 
        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
                        Komentár  k  hospodáreniu  za rok  2009 
            
        Celkový schválený rozpočet  pre Materskú školu   bol  385 553,- €. Po 3. zmene  
sa znížil rozpočet   na 376 501,- €   ( z toho bežná dotácia 354 105,- mimorozpočtové 
príjmy 13 676,- €, predškoláci 8 720,- €. ). 
       
         
 Mzdy boli vyplácané podľa platných predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. 
 
V položke  610 - sa finančné prostriedky vyčerpali k 31.12.2009 na mzdy  MŠ a ŠJ   
 vo výške  215 300,- €  a odvody do poisťovní 74 748,- €. Náhrady za dovolenku a 
 paragrafy sa čerpali  vo výške 32 496,- €, osobné príplatky 1 828,- €. Nadčasy boli  
vyplatené za zastupovanie počas  práceneschopnosti,   čerpanie dovolenky, školenia 
zamestnancov vo výške 652,- €.  V sume 9 532,- € - ostatné zložky mzdy sú 
zahrnuté príplatky za riadenie, za smennosť, triednictvo, príplatok uvádzajúceho 
učiteľa. Odmeny zamestnancom boli vyplatené v celkovej výške 8 533,- €. 
 
 V položke 630 – Tovary a služby sa čerpali finančné prostriedky  na pranie 
detského posteľného prádla,  revízie, odvoz odpadu, prenájom nádoby na odpad, 
poistenie detí, poistenie majetku, školenie  zamestnancov, školenie BOZP, internet, 
ciachovanie  a nastavenie váh, deratizácia, výmena a kontrola hasiacich prístrojov, 
oprava bleskozvodu, predplatné časopisov, inštalácie a nastavenie  programov 
v počítačoch ŠJ a MŠ, spracovanie učtovníctva, VEMA - údržba mzdového 
programu, poplatky banke, vypracovanie projektovej dokumentácie, kosenie trávy a 
práce na dohodu. / kuriči / 
 
 V položke 633 – Materiál sa čerpali finančné prostrieky na nákup čistiacich  
a dezinfekčných prostriedkov pre ŠJ a MŠ,  sporák, kuchynský drez, učebné 
pomôcky, školské pomôcky, kancelársky materiál, náplne do tlačiarní, materiál  na 
údržbu MŠ a ŠJ, preliezky, opravy radiátorov, batérií, bojlera, WC,  pitná voda pre 
deti  a dospelých, dovoz  piesku do MŠ D. Štúra  a na všetky elokované pracoviská, 
tlačivá pre ŠJ a MŠ ( normovacie hárky a šeky ), kuchynské potreby, detské posteľné 
prádlo( poukázané  v chránenej  dielni ) . 
      
 Materskej škole bola poskytnutá účelová dotácia v zmysle VZN č. 5/2006 z rozpočtu 
 mesta vo výške 400,- €  na projekt „Dramatické umenie v MŠ a mimo nej.“ 
 
 Mimorozpočtové príjmy za celý rok boli vo výške  17 837,- €. 
 Z  nich sa čiastočne uhradili faktúry, hlavne za energie - elektrina, voda, plyn 
a kúrenie. 
                      
 Pre deti v hmotnej núdzi bol poukázaný príspevok  z ÚPSVaR  vo výške 232,- €  na 
stravu a  školské potreby, ktorý sa vyčerpal. 
         
 V položke 635: 
 Schválená dotácia na opravu a údržbu  52 073,- €  / rozpočet / sa vyčerpala   na: 



- zámočnícke práce          2 100,-      / elok. pracovisko na Cukrovarskej ul /    
- maliarske práce              3 000,-     / na ul. D. Štúra, elok. prac.na Fándlyho ul./ 
- maliarske práce              3 160,43  / elok. pracovisko na  Cukrovarskej ul. / 
- maliarske práce              1 996,88  / elok. pracovisko na  Pažitnej ul. / 
- podlahárske práce          5 385,-     / elok. pracovisko na  Fándlyho ul. / 
- stavebné práce             11 712,62  / elok. pracovisko na   Fándlyho ul. / 
- stavebné práce             11 580,30  / elok. pracovisko na  Pažitnej ul. /  
- stavebné práce               5 296,55  / elok. pracovisko na  Cukrovarskej ul. / 
- stavebné práce               7 832,58  / elok. pracovisko na  Cukrovarskej ul. / 
 
S p o l u :                         52 064,36 € 

       
Z dôvodu úsporného opatrenia boli pozastavené  maliarske a natieračské práce 
práce vo výške 2 100 €.  
 
Dotácia pre predškolákov  9433,- €  bola použitá na čiastočnú úhradu faktúr za 
energie a  na zakúpenie učebných pomôcok a školských potrieb.          
           
Na elokované pracovisko na Fándlyho ulici bol zakúpený z dôvodu nefunkčnosti 
kombinovaný sporák v sume 1670,- €.  /kapitálový výdavok/. 
 
Pri používaní prostriedkov rozpočtu sme zachovávali maximálnu hospodárnosť 
a efektívnosť ich použitia. 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi, dňa 22.03.2010 
 
                                                                                             Anna Túrociová 
                                                                                                riaditeľka MŠ  


