
Správa o plnení rozpočtu 
 

Materskej školy, Ul. D. Štúra č. 2116/36 Sereď za rok 2012 
  

      MsZ schválilo rozpočet MŠ D. Štúra v Seredi na zasadnutí dňa 15.12. 2011, výpisom 
z uznesenia č. 232/2011 vo výške 410.171,- €. Vlastné príjmy  MŠ boli rozpočtované čiastkou 
23.600,- €, dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 375.149,- € a normatívny 
príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ bol 11.422,- €. 
Rozpočet bol upravený na základe I. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2012, schválenej 
MsZ dňa 19.04.2012, výpisom z uznesenia č. 80/2012 nasledovne: vlastné príjmy MŠ  
23.600,- €, dotácia na mzdy a prevádzku 375.149,- € a normatívny príspevok MŠ SR na 
výchovu a vzdelávanie pre MŠ sa zvýšil na 11.542,- €.  
Na základe  V. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2012 , schválenej uznesením č. 294/2012  
MsZ dňa 11.12.2012 bol rozpočet upravený nasledovne: vlastné príjmy MŠ boli rozpočtované 
23.600,- €,  dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku  356.392,- € a normatívny 
príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ bol 11.745,- €.  Rozpočet  sa  znížil   
na sumu  391.737,- €. 
 
                
Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2012 
    

Názov záväzného ukazovateľa 

rozpočet 
v  €      
2012  

skutočnosť 
v € k 

31.12.2012
% 
plnenia 

Bežné výd.bez mzdových  31025     48425 156,08 
Mzdové výdavky, odvody   325367    307909 94,63 
Bežné výdavky  s p o l u:  356392    356334   99,98 
Transfer z rozpočtu Mesta na 
prevádzku 356392 356334 99,98 
Bežné príjmy         
Normatívny príspevok z MŠ SR 11745      11745 100,00 

Vlastné bežné príjmy 23600      29688 
  
125,79 

Hmotná núdza           198  
Projekt /jarné upratovanie/             35  
Transfer a bežné príjmy spolu:  391737    398000 101,59 
 
Bežné príjmy 
 
   Bežné príjmy boli splnené za rok  2012 čiastkou 29688,- €  na 125,79 %, rozpočtované  
príjmy boli vo výške 23 600,- €.  
 
Bežné príjmy                  Rozpočet Plnenie  Plnenie 

  Celkový  rozpočet v € v € v % 

položka Názov položky 
     
      2012   Rok 2012  

  Nedaňové bežné príjmy   s p o l u : 23600      29688 125,79 



   Na položke 292 – ostatné príjmy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke 4.706,93 €,  
v tom bolo poistné 46,06 €, elektrina 320,77 €, plyn 1.225,93 € a z vyúčtovania MsBP – 
kúrenie 2.713,66,poistné – preplatok zo SP 301,40 € a poistné úrazové - preplatky 43,36 €  
a  55,75 €. Tieto boli použité na úhradu faktúr.  
 

292 Ostatné príjmy  - dobropisy 0,00 4 706,93  100 
 
 
Bežné výdavky  
 
     Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2012 splnená na  101,59 %, čiastkou        
398 000 €.  Výdavky na mzdy boli  228.177 €,(plnenie na 94,81 %) a odvodoch 78.312 € 
(plnenie na 92,44 %), z dôvodu väčšieho počtu PN a dlhotrvajúcej PN. V súhrne položka 630 
Tovary a služby je 90.091 €, plnená na 135,74 % a položka náhrady PN a odstupné 640  spolu 
1420,- €. Vyplatená bola jubilejná odmena / 50 rokov/  632,- €. 
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

  Bežné  výdavky  s p o l u : 391737    398000 101,59
z toho      
610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 240655    228177  94,81

620 Poistné a príspevok do poisťovní   84712      78312 92,44

630 Tovary a služby   66370      90091 135,74

640 Náhrady  PN a odstupné         1420 
     
     Položka  cestovné výdavky  631 je  spojená s výdavkami na školenie a vzdelávanie  
pedagogických zamestnancov – celková suma 120,- €. 
 
631 Cestovné 200 120     60,00
 
 
 
Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne  splnená za rok 2012 na 119,47     %, 
sumou 47.790 €. Z toho energie – položka 632001 je splnená na 118,29%. Položka vodného, 
stočného – 632002 sa splnila na  135,73 %, posledná položka 632003 – poštovné a  
telekomunikácie je splnená na  137,24 %. 
 

632 Energie, voda a komunikácie 40000 47790 119,47

632001 Energie        37500 44359 118,29

v tom Elektrina 5000 7813 156,26 

  Kúrenie 20000 19560 97,80  

  Plyn 9500 12914 135,93  

632002 Vodné, stočné 3000 4072 
 

135,73

     632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,,internet) 2500 3431 
 

137,24

v tom Poštovné 100    100 
 

100,00



  telekomunikačné popl. 2100 2931 139,57  

  Internet 300    400 133,33  

    
 
Čerpanie na energie za rok 2012:  
MŠ D. Štúra 17.123,- €, MŚ Cukrovarská 8.618,- €, MŠ Fándlyho 11.504,- € a MŠ Pažitná          
10.545,-€.  
 
 Položka 633 - Materiál bola splnená  na 147,30 % ,  vo výške  8839,- €. Na jednotlivých 
elokovaných pracoviskách bolo čerpanie nasledovné: 
MŠ D. Štúra  3.764,-  €, MŠ Cukrovarská  1.640,- €, MŠ Fándlyho 1.494,- € a MŠ Pažitná – 
 1.941,-€. 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, obrusy,“Chránená dielňa“ - paplóny a vankúše /D.Štúra/.  
  
 

Položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
Plnenie 
v% 

633 Materiál 6000 8839     147,30

633001 Interiérové vybavenie 30 34 113,33  

633002 Výpočtová technika,licencie, softwér 310 559 180,32  

633004 
Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, 
náradie 100 119 119,00  

633006 Všeobecný materiál :    

v tom kancelársky materiál      900 1177 130,77  

  čist.,hygienický a dezinfek.materiál 1000 1600 160,00  

  ostatný materiál 1500 2340 156,00  

     

633009 Knihy, časopisy,odbor.literatúra, UP     1300 1863 143,30

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 500 607 121,40

633011 Potraviny- voda pre deti 360 540 150,00
 
 
Položka dopravného – 634 bola k 31.12.2012 vyčerpaná vo výške 94,- €. 
 
 

634 Dopravné       94  

634004 Prepravné dodávateľským spôsobom        94 
 
Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených  za rok  2012  
4.999,- €, plnenie  bolo 96,70 %. Táto suma predstavuje predovšetkým výmenu potrubia 
na MŠ Pažitnej, skúšku a nastavenie váh na MŠ D. Štúra a jej elokovaných pracoviskách, 
údržbu počítačov, odstraňovanie drobných závad, inštalácie nových programov, ročná 
kontrola kotla na elokovaných pracoviskách na ul. Cukrovarskej a ul. Fándlyho. Revízie el. 
spotrebičov boli prevedené na MŠ D. Štúra e jej elok. pracoviskách vo výške 1.413,- €. 
 
 



 

635 
Rutinná a štandardná 
údržba         5170 4999 96,70 

z toho 635002 Údržba PC, softvéru +servis  170 169 99,41 

635004 Údržba prístrojov         1500 1218 81,20 

635006 Oprava a údržba budov          3500 3612 103,20 
 
  
     V položke služieb - 637  sú účtované takmer všetky výdaje, ktoré sa týkajú MŠ D. Štúra a 
jej elok. pracovísk. Za rok 2012 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 28.044 €. 
Touto čiastkou je položka služieb v súhrne splnená na 186,96 %. V prevažnej miere sú 
položky  plnené v súlade s plánovaným rozpočtom. 
Odborná skúška plynu a kotolne na elokovanom pracovisku na ul. Cukrovarskej a Pažitnej. 
 
 

položka Názov položky rozpočet 
plnenie v 

€ 
plnenie v 

% 

637 Služby 15000     28044 186,96
z toho 
637001 Školenia, kurzy, semináre 100 63    63,00

637004 Všeobecné služby :   

v tom Odborná skúška plynu a kotolne 200 285 142,50

  Pranie 600 1145       190,83  

  Deratizácia 100 120 120,00

  Spracovanie učtovníctva 4000 7596    189,90

 Pracovná zdravotná služba 200 250     125,00

  Kosenie 700 1367   195,28

637005 Špeciálne služby  BOZP a PO 350 600 171,42

        637012 Poplatky banke 750 1352     180,26

637014 Stravovanie 4000 7500 187,50

637015 Poistenie majetku      1000 1978 197,80  

637016 Prídel do sociálneho fondu 1000 1907       190,70 

637027 Odmeny z mimopracovného pomeru      2000 3881        194,05
 
   
 
   Na položku 640 –  náhrady PN, odstupné, odchodné 
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

640 Náhrady  PN a odstupné, odchodné 1100 1420    129,09 

642013 Odchodné a odstupné 500 677    135,40 

642015 Náhrady PN 600 743    123,83 
 
 
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi bola 198,- € na stravu, z ktorej sa vyčerpalo 182,- € na 
stravu a na nákup školských potrieb 16,60 €. 



Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2012: 
 
 
Mzdové prostriedky 
 
      Na mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania – položka 610 bolo za rok 2012 
vyplatených 228.177,-€, plnenie je na 94,81%. Do poisťovní bolo za odvody z miezd za rok 
2012 poukázaných 78.312,- €, čo predstavuje plnenie na 92,44 %.  
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

z toho      
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania 240655 228177    94,81   

620 Poistné a príspevok do poisťovní     84712       78312    92,44  
 
Bez ostatných osobných nákladov boli na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky: 
 
                                                    Ročný plán                      Čerpanie                           % 
                                                         v €                            k 31.12.2012 v  €              plnenia 
Tarifný plat                                 217.593,-                        211.209,- 
Príplatky                                       12.858,-                          11.956,- 
Odmeny                                       10204,-                              5.012,- 
 
S p o l u:                                    240.655,-                         228177,-                         94,81 % 
 
 
Ostatné osobné náklady 
 
 Položka 637027 – na odmeny z mimopracovného pomeru bolo vyčerpané 3.880,- €.   
Uvedené prostriedky boli vyplatené na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce. 
 

637027 Odmeny z mimopracovného pomeru     2000          3880   194,05 
 
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
 
K termínu 31.12.2012 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov  37,2. V roku 2012 bola 
priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov  511,-  €. 
 
 
Kapitálový transfer  
Zakúpený bol sporák  do ŠJ v MŠ D. Štúra. 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov               0,00 € 
Čerpanie k 31.12.2012                         2.974,62 € 
Prijatý kapitálový transfer                    2.974,62 €    
 
 
Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu 
Zostatok účtu  SF k 1.1.2012:        600,75  € 



Základný prídel – tvorba SF        1 871,22 € 
Na poplatky:                                      64,48 € 
Príjmy spolu:                              2 536,45 € 
 
Výdavky: 
Príspevok na stravu                            666,50 € 
Sociálna výpomoc                               1440,- € 
Odmena – jubileum                              33,20 € 
Príspevok odbor. zamest.                     70,00 € 
Poplatky                                               65,79 € 
 
Výdavky spolu:                             2 275,49 € 
 
Zostatok sociálneho  fondu k 31.12.2012  je  260,96 €. 
 
 
Záväzky k 31.12.2012: Nemali sme žiadne, všetky faktúry boli uhradené. 
       
 
                            
                               Mimorozpočtové peňažné príjmy 
  
 Celková výška mimorozpočtových prostriedkov MŠ bola 29.722,70 €.  
Z MŠ SR sme za rok 2012 dostali normatívny príspevok  na výchovu a vzdelávanie vo výške 
11.745,- €.  Príspevok bol vyčerpaný na úhradu faktúr za energie, nákup učebných 
a školských pomôcok, náplne do tlačiarní, inštalácie programov do počítačov v triedach vo 
všetkých MŠ. 
V decembri 2012 sme predložili žiadosť na mesto  o povolené prekročenie výdavkov vo 
výške  2.927,41€. Účtovná uzávierka za rok 2012 bola spracovaná v januári 2013. 
  Vyčíslený rozdiel  medzi plánovaným rozpočtom a skutočným čerpaním mimorozpočtových 
príjmov bol 6.122,70 €, pričom suma 3 195,29 € ( dobropisy ) nebola uvedená v žiadosti 
o povolené prekročenie výdavkov 2012. V  marci 2013 sme predložili ďalšiu  žiadosť 
o povolené  prekročenie výdavkov o 3 195,29 €.   
   
 

Závery k rozborom MŠ D. Štúra za rok 2012 
 

      V roku 2012 sme finančné prostriedky čerpali účelne a hospodárne. K 31.12.2012 bol 
rozpočet splnený v príjmovej časti na 125,79%, sumou 29.688,- €, vo výdavkovej časti bolo 
plnenie na 101,60 % čiastkou 398.000,- €. Skutočné príjmy i výdaje sú  prevažne plnené na 
úrovni plánovaného rozpočtu.      
 
 
Sereď, 18.03.2013                                                                           
 
 
 
                                                                                                      Anna   T ú r o c i o v á 
Vyhotovila: Ščevíková                                                                         riaditeteľka MŠ 


