
Materská škola, Ulica D. Štúra č. 2116/36, 926 01  S e r e ď 

Komentár k správe o hospodárení za I. polrok 2010 

 

Schválený rozpočet pre MŠ na rok 2010 k 15.12.2009 bol 337 892,- €. 

Znížený  bol o  27 708,- €    /v položke energie  a  materiál/.  Dňa 20.04.2010  bola schválená 

1. zmena rozpočtu:   367 118,- €. Navýšili sa bežné výdavky o sumu 19 266,- € . 

Po prehodnotení 1. zmeny rozpočtu sme žiadali prerokovať navýšenie v II. zmene rozpočtu. 

Zvýšenie  rozpočtu o 35 183,- €  bolo prerokované na Mestskom zastupiteľstve dňa 

15.06.2010 a rozpočet bol schválený na sumu  402 301,- €.  

 Pridelená dotácia z mesta na bežné výdavky za I. polrok 2010 bola  166 655,31 €. 

Z tejto sumy sa vyčerpalo ku dňu 30.06.2010 : 

- v položke 610, 620  - na mzdy a odvody do poisťovní   120 412,77 €  podľa platných 

predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. , 

- v položke 630 – T a S  sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 34 358,47 €. 

- z položky 632 –  Energie sa vyčerpalo 20 840,-€, 

 

- z  položky 633 – Materiál  sa nakúpili potrebné čistiace a dezinfekčné prostriedky pre 

MŠ a ŠJ, pracovný materiál, odborná literatúra, učebné pomôcky, školský 

a kancelársky materiál, previedli sa drobné opravy a údržba MŠ a ŠJ, opravy 

hygienických zariadení, pitná voda pre deti a dospelých. Celková suma vo výške 

4 273,-€ 

 

- z položky 635 – Údržba sa vyčerpali finančné prostriedky na havárie a  potrebné 

opravy v sume 8 179,- € 

zámočnícke práce, mreže na Pažitnej ulici a Fándlyho ul.                       2 421,- 

zapojenie zásuvkových obvodov pre počítač. zostavy na                            

na jednotlivých pracoviskách                                                                          565,73 

odstránenie závad elektr. Inštalácie na Pažitnej ul.                                    495,38 

bleskozvodná súprava na  Pažitnej ul.                                                           651,96 

oprava spadnutého stropu /D. Štúra/                                                         2 641,15 

- signalizačné zariadenie /na všetkých elokov. pracoviskách/                  1 998,06  

 

- z položky 637 – Služby boli finančné prostriedky použité hlavne na spracovanie 

učtovníctva a vyhotovenie účtovnej uzávierky,  pranie posteľného prádla, kosenie 

trávy areálu školy a elokovaných pracovísk,  revízie,  inštalácia programu PC, 



poistenie detí, budovy, majetku, školenie zamestnancov, školenie BOZP a PO 

školenie, ciachovanie a nastavenie váh, OON – práce kuričov,  zabezpečenie PZS, 

v celkovej sume 9 541,- €, 

 

- z položky 640  sa vyčerpalo na nemocenské dávky  299,- €, 

 

- položka 700 - kapitálový výdavok: Pre elokované peracovisko ŠJ na Cukrovarskej ul. 

bol zakúpený kuchynský robot vo výške        1 100,- €. 

 

Mimorozpočtové prostriedky za I. polrok predstavovali sumu 10 399,93 €. Z nich  sme  

čiastočne uhradili  faktúry, hlavne za energie  /kúrenie, plyn, voda, elektrina/. Pre deti 

v hmotnej núdzi bol poukázaný príspevok z ÚPSVaR na stravu vo  výške 113,- €  a vyčerpalo 

sa  88,- €  za I. polrok. 

Dotácia na predškolákov predstavovala sumu  5 478,- €  /2 x 2739/, ktorá bola použitá na 

úhradu faktúr a nákup školských potrieb.  

 

 

 

V Seredi, dňa 10.08.2010                                                                              Anna   T ú r o c i o v á 

                                                                                                                                riaditeľka MŠ 


