
Materská škola , Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sereď

KOMENTÁR K 1 .ZMENE ROZPOČTU

Žiadame o navýšenie podielových daní o 37 029 € - na dieťa je to 1703.257 € v prepočte o 155.482 menej ako MŠ D. Štúra.
Takto postavený rozpočet môžeme považovať za vyrovnaný,nie rozvojový z pohľadu potrieb obnovy interiéru , nezohľadňujúci
navýšenie počtu detí o 9%.

Žiadame o pridelenie kapitálových výdavkov v sume 10000 € na nákup konvektomatu do Školskej jedálne na Komenského Ul.
Pôvodné sporáky sú po dobe životnosti a opravy sú nerentabilné.

Tento podklad k rozpočtu 2014 slúži ako ucelený prehľad potrieb školy. Je vypracovaný na základe čerpania jednotlivých položiek
z predchádzajúcich  rokov. Jednotlivé položky  upravujeme podľa množstva finančných prostriedkov v aktuálnom roku.

Kód položka Rozpočet Skutočnosť PRÍJMY
Bežné príjmy 12207,00 12207,00 predškoláci

44000,00 44000,00 príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ 
2500,00 2500,00 réžia školská jedáleň

spolu 58707,00 58707,00
7900,00 7900,00 Príspevok na stravu zamestnancov- z bežnej dotácie cez avízo /obrazne /

VYDAVKY
611 Traifný plat 238765,00 251664,00 5% zvýšenie a atestácie- predpoklad ukončenia  6 učiteliek v máji
612 Príplatky 31775,00 34188,00 za riadenie, triednictvo, zmennosť, osobný prípl., 

kreditový , vyrovnávací, za zastupovanie
614 Odmeny 0,00 0,00
610 mzdy a platy spolu 270540,00 285852,00
620 poistné a pr.poisť 94553,00 99905,00

spolu 365093,00 385757,00 navýšenie o 20 664 €, 1/12 mesačne 32 146 €
631 cestovné náhr 290,00 290,00 kontinuálne vzdelávanie učiteľky, zástupkyne, školenia riaditeľka, ekonómka,

vedúca ŠJ -  k zmenám legislatívy
632 energ. , voda, kom. 21936 plyn- dve plynové kotolne, gamatkové kúrenie2 ,kuchyne

6646,00 voda, el.energia
7122,00 el. energia

11357,00 MsBP -kúrenie



2880,00 telefón a internet
4448,00 vyučtovacie faktúry za 2013 prišli v jan 2014

49950,00 54389,00 V tejto sume nie sú zarátané vyúč. faktúry za 2014. 

633 materiál 1200,00 povinný podiel z ÚPSVaR -chránené dieľňa
12207,00 Použitie príspevku zo ŠR -na predškolákov

200,00 triedne knihy, dochádzky, osobný spis dieťaťa, ped. diagnostika
350,00 Odborná literatúra - riaditeľka, ekonóm, vedúca ŠJ, pedagog.literatúra

Zákl. kancelárske potreby -tonery do 11 tlačiarní , kancelársky papier, 
1300,00 Čistiace a hygienické potreby pre MŠ ( vrecká a filtre do vysavačov, metly, handry,

dezinfekcia, čistenie WC, podlahy, kúpelne, vrecká dosmetných košov,
vrecia na lístie a odpad z dvora
Školská jedáleň :

1300,00 čistiace a dezinfekčné prostriedky, handry, metly, vrecká do košov
580,00 Ochrannépracovné prostriedky vyhláška 330/2009 o školských jedálňach
500,00 Dokúpenie  tanierov 100 ks hlboké, 100 ks plytké,poháre
600,00 Nákup cez pokladňu

poštovné, pohonné hmoty do kosačky, vyúčtovanie cestovných príkazov,
viazanie dokumetov, kopírovanie, dobierky poštovné, drobné nákupy na opravy
( mat .na deratizáciu , doplnkový tovar drogéria - postreky na mravce, pasce na myši)

400,00 Materiál na maľovanie kuchýň  a potravinových skladov
14990,00 18637,00 Spolu

635 Rutinná a št. údržba 7245,00 7245,00 Čistenie kanalizácie, odpadov, udržba hygienických zariadení, opravy sporákov, chladničiek
údržba počítačov a tlačiarní, interaktívnych tabúľ, osvetlenia, signalizácie



637 Služby 12441,00 12000,00 Spracovanie účtovníctva a miezd  externou firmou
350,00 Ročné poistenie detí

1850,00 Ročné poistenie budov
1000,00 Poplatok za ekologické znehodnotenie odpadu zo školskej jedálne

240,00 Poplatok za komunálny odpad
600,00 PO a BOZP - mandátna zmluva bezpečnostný a požiarny technik, 

2600,00 Dvaja dohodári na dve kotolne počas vykurovacej sezóny
1800,00 Revízie2  kotolní, revízie plynových a elektrických spotrebičov, 

revízie bleskozvodov
150,00 revízie hasiacich prístrojov
130,00 revízie a čistenie komínov

12441,00 20720,00 spolu
640 bežné transfery 890,00 890,00

Podielové dane 392192 429221,00 navýšenie podielových daní o 37 029 € - na dieťa je to € 1703,257 €
600 bežné výdavky 

celkom 450899,00 497928,00



kapitálové výdavky po 1 zmene 0,00 10000,00 konvektomat do kuchyne na Komenského A

V Seredi dňa 7.2.2014
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