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Komentár k správe o hospodárení za I. polrok 2010 

 

Schválený rozpočet pre MŠ na rok 2010 bol 390 174,- €. 

Po 1. zmene rozpočtu bol navýšený o sumu 20 000,- €, z toho na mzdy a odvody o 17 521,- € a na 

bežnú prevádzku o 2479,-€. Spolu bol schválený rozpočet na 410174,- €. 

Okrem toho bolo MsZ schválené poskytnutie účelových finančných prostriedkov na opravu a údržbu 

v objeme 10746,-€ v rámci podprogramu 4.11 Opravy (oprava prasknutého stropu na MŠ Murgašova, 

čiastočná oprava strechy  na MŠ Murgašova, zhotovenie elektrických prípojok, vyhotovenie 

ochrannej mreže. 

Po prehodnotení 1. zmeny rozpočtu sme požadovali zvýšenie rozpočtu v 2. zmene.  Žiadosť o 

zvýšenie rozpočtu bol schválený o 22 817,- € na mestskom zastupiteľstve dňa 15.6.2010, spolu 

rozpočet na rok 2010 činí 432 991,- €. 

 

Pridelená dotácia z mesta na bežné výdavky za I. polrok 2010 bola 208 884,- €. 

Z tejto sumy sa vyčerpalo ku dňu 30.6.2010: 

V položke 610, 620 – na mzdy a odvody do poisťovní 125 652,48 € podľa platných predpisov a zákona 

č. 553/2003 Z.z., 

V položke 630 – tovary a služby sa vyčerpali  finančné prostriedky vo výške 39 491,28 € 

Z položky 632 – energie sa vyčerpalo 26427,- € 

Z položky 633 – materiál sa vyčerpalo 3 809,- € sme nakúpili hygienický a čistiaci materiál pre MŠ 

a školskú jedáleň, nákup odbornej literatúry, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál, pitný 

režim pre deti. 

Z položky 635 – údržba sa na havárie a bežné opravy vyčerpalo 7741,- € - údržba softvéru, 

signalizácia + montáž signalizácie, havária prasknutého vodovodného potrubia. 

Z položky 4.11 – podprogram sa sa vyčerpalo 5877,30 € na úhradu faktúr za zhotovenie 

a namontovanie ochrannej mreže, zhotovenie el. prípojok pre počítače, oprava prasknutého stropu 

na MŠ Murgašova. 

Z položky 637 – sa vyčerpalo 11 860,- € na spracovanie účtovníctva, vyhotovenie účt. závierok, 

kosenie trávnikov v areáloch MŠ, pranie posteľnej bielizne, revízie el. zariadení, poistenie detí 



a majetku, školenie zamestnancov, deratizácia, ciachovanie váh, práca kuriča, preventívne zdravotné 

prehliadky. 

Z položky 642 – na nemocenské dávky 531,- € a zo ŠR 642,- € na stravu detí v hmotnej núdzi. 

Mimorozpočtové prostriedky za I. polrok predstavovali sumu 14 279,51 €, z ktorých sme čiastočne 

hradili faktúry hlavne za energie (kúrenie, plyn, voda, elektrina).  

Dotácia na predškolákov  - za 1. polrok 5 172,- € - použitá na nákup materiálu a školských potrieb. 

 

 

 

V Seredi, 18.8.2010                                                         Bc. Fraňová Iveta 

                                                                                              riaditeľka MŠ 

                           

 

 

  


