
Správa o plnení rozpočtu  
 

Materská škola,Ul. D. Štúra č. 2116/36 Sereď za rok 2014 
 

      MsZ schválilo rozpočet MŠ D. Štúra v Seredi na rok 2014 na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 10.12. 2013, výpisom z uznesenia č. 271/2013 vo výške 423.856,- €. Vlastné príjmy  MŠ 
boli rozpočtované čiastkou 30.922,- €, dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 
377.324,- € a normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ bol 12.532,- €. 
 
Rozpočet bol upravený na základe I. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2014, schválenej 
MsZ dňa 18.02.2014, výpisom z uznesenia č. 11/2014 nasledovne: vlastné príjmy MŠ  
34.000,- €, dotácia na mzdy a prevádzku 364.000,-€, dotáciu z MF SR na rok 2014 /5 % 
zvýšenie OP/ vo výške 13.324,- €  a normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie 
pre MŠ zostal nezmenený 12.532,- €. Boli schválené kapitálové výdavky /Podprogram 4.11. 
Opravy a údržba/ vo výške 30.000,- € na rekonštrukciu vykurovania MŠ na Cukrovarskej 
ulici. Rozpočet po zmene 453.856,- €. 
 
Na základe schválenia IV. zmeny rozpočtu bol rozpočet upravený rozpočtovým opatrením č. 
4/2014 zo dňa  29.4.2014 v položke 633006 – všeobecný materiál o 630,- €. Po tejto zmene je  
celkový rozpočet MŠ /vrátane kapitálových/ 454.486,- €. 
 
V zmysle  schválenej VIII. zmeny rozpočtu boli zvýšené výdavky MŠ  o 16.000,- €. 
 Po X. zmene  bol  rozpočet MŠ na bežné výdavky  upravený celkovo o 2.304,- €, 
 Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie sa znížil na sumu 11.556,- €. 
 Bežné výdavky spolu: 442.790,- + kapitálové 30000,- spolu: 472.790,- € 
  
                   
 
 
 
 Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2014 
    

Názov záväzného ukazovateľa 

rozpočet 
v  €          
2014 

skutočnos
ť v € za  

rok 2014 
% 
plnenia 

Bežné výdavky   /bez mzdových/      30188 29857,68    98,90 
Mzdové výdavky a odvody    351046 351322,48 100,07 
Bežné výdavky  spolu: 381234 381180,16 99,98 
Príjmy spolu: 50000     52547,79 105,10 
Vlastné  príjmy 50000 47491,53 94,98 
Dobropisy  5056,26 100,00 

Normatívny príspevok z MŠ SR  11556 
 

11556 100,00 
Dotácia – projekt    
Hmotná núdza   518,00 100,00 
Účelová dotácia od zriaďovateľa  9783,88 100,00 
Kapitálové výdavky 30000 29914,25 99,71 
Transfer a bežné príjmy spolu: 472790 485500,08 102,68 



Vlastné bežné príjmy 
Vlastné bežné príjmy boli splnené za rok 2014 čiastkou 52.547,79 € na 105,10 %,  
rozpočtované príjmy boli vo výške  50.000,- €.  
 
Vlastné bežné príjmy                  Rozpočet Plnenie  Plnenie 
  Celkový  rozpočet v € v € v % 

položka Názov položky 
     
      2014   za rok 2014  

  Nedaňové bežné príjmy   s p o l u : 50000 52547,79 105,10 
 
 
 
 
   
   V položke 292 – ostatné príjmy – dobropisy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke   
   5056,26  €,  v tom bol dobropis za plyn 4.347,79 € a poistné plnenie /MŠ ul. Cukrovarská,         
   vlámanie/ vo výške 109,66 €, preplatok poistné zo VšZP 148,90 €,poistné /za krádež MŠ   
   Fándlyho/ 323,37 €, Amslico – úrazové poistenie /preplatok/ 126,54 €.  Finančné   
   prostriedky boli použité na úhradu faktúr, hlavne  nedoplatky za elektrinu, plyn a opravu   
   okna po vlámaní na MŠ Cukrovarskej. 
    
 
    
 

292 Ostatné príjmy  - dobropisy 0,00 5056,26  100,00 
 
 
Dotácia od poslancov vo výške 630,- € bola použitá na nákup školských potrieb a učebných 
pomôcok pre MŠ D. Štúra a všetky elokované pracoviská.  
 
Bežné výdavky  
 
     Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2014 splnená na 102,70 %, čiastkou          
485.500,08 €.  Výdavky na mzdy boli 262.440,06 €, (plnenie na 100,70%) a odvodoch 
90.709,60 € (plnenie na 100,70 %). V súhrne položka 630 Tovary a služby je 101.393,13             
€, plnená na 110,20 % , položka náhrady PN vo výške 525,04 € a hmotná núdza 518,- €.                             
          
 

Položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

  Bežné  výdavky  s p o l u : 442790 455585,83    102,88 
z toho      
610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 260680 262440,06 100,70 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 90066 90709,60 100,71 
630 Tovary a služby 92044 101393,13 110,20 
640 Náhrady  PN + hmotná núdza     1043,04 100,00 
     
    
 



 
  Položka  cestovné výdavky  631 je  spojená s výdavkami na školenie a vzdelávanie  
pedagogických zamestnancov.  
 
631 Cestovné  100 83,92 83,92 
 
 
 
 
 
Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne splnená za rok 2014 na 84,90 %, 
sumou 45.066,41 €. Z toho energie – položka 632001 je splnená na 81,53 %. Položka 
vodného, stočného – 632002 sa splnila na 104,40 %, položka 632003 – poštovné a  
telekomunikácie je splnená na 120,66 % a položka 632004 –Komunikačná infraštruktúra je 
splnená na 89,27 %. 
 

632 Energie, voda a komunikácie 53084 45066,41 84,90 
632001 Energie: 46000 37507,94 81,53 

v tom Elektrina   9000 6601,79 73,35 
  Kúrenie 25000 17725,61 70,90 
  Plyn 12000 13180,54 109,83 

632002 Vodné, stočné 4000 4176,03 104,40 
632003 Poštovné a telekomunikačné služby 2004 2418,22 120,66 
632004 Komunikačná infraštruktúra 1080 964,22 89,27 

 
Čerpanie na energie za rok 2014: 
MŠ D. Štúra 13.520,- €, MŚ Cukrovarská 13.400,- €, MŠ Fándlyho 9.246,41 € a MŠ Pažitná       
8.900,- €.  
 
 Položka 633 - Materiál bola splnená  na 121,34 %, vo výške 14.965,64 €. Na jednotlivých 
elokovaných pracoviskách bolo čerpanie nasledovné: 
MŠ D. Štúra  4500,- €, MŠ Cukrovarská  4400,-  €, MŠ Fándlyho  3000,- €  a MŠ Pažitná           
3065,64 €. 
 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. Zakúpenie dvoch notebookov pre ŠJ, tlačiarne  do tried, spustenie  
a inštalácia programov, koberec do spálne, práčka. 
 
  
 
 
 
Položka Názov položky rozpočet plnenie v € Plnenie v% 
633 Materiál 12333 14965,64 121,34 
633001 Interiérové vybavenie  1724,45  
633002 Výpočtová technika 1179 1197,70 101,58 
633004 Prev.stroje, prístroje a zariadenia 494 579,89 117,38 



633006 Všeobecný materiál  4019 4084,43 101,62 
633009 Knihy, časopisy, odbor. literatúra 4657 5588,35 119,99 
633010 Pracovné  odevy, obuv 1000 879,59 87,95 
633018 Licencie, potraviny 984 911,23 92,60 
 
 
 
 
 
 Položka dopravného – 634 bola k 31.12.2014 vyčerpaná vo výške  121,24 €. 
 
 

634 Dopravné      v   €       % 
634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 100     121,24 121,24 

 
 
 
 
Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených  za rok 2014  
14.559,14 €, plnenie bolo 239,02 %. Táto suma predstavuje predovšetkým opravu plynového 
kotla na MŠ Cukrovarskej, výmena rozbitého skla a prečistenie kanalizácie MŠ Fándlyho, 
výmena skla na MŠ Cukrovarskej,zámočnícke práce /oprava vchodovej brány/ MŠ D. 
Štúra,vodárenské práce MŠ D. Štúra, oprava mrazničky MŠ Fándlyho, dodávka a montáž 
žalúzií. Najväčšia položka bola oprava havarijného stavu kanalizácie na MŠ Cukrovarskej vo 
výške 9.783,88 € a tým sa značne zvýšilo % čerpania. 
Táto dotácia bola z mesta schválená ako povolené prekročenie bežných výdavkov. 
 
 
 
 

635 
Rutinná a štandardná 
údržba 6091 14559,14 239,02 

635004 Údržba prístrojov 2084 1421,14 68,19 
635006 Oprava a údržba budov 1500 2152,42 143,49 

 Oprava MŠ Cukrovarská  9783,88 100,00 
635009 Údržba softvéru 2507 1201,70 47,93 

 
 
     V položke služieb - 637  sú účtované všetky výdaje, ktoré sa týkajú MŠ D. Štúra a jej 
elok. pracovísk. Za rok 2014 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 26.596,78 €. 
Touto čiastkou je položka služieb v súhrne splnená na 130,78 %. Finančné prostriedky boli 
použité na školenia a semináre pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, revízie 
elektriny a spotrebičov, poistenie detí, majetku, spracovanie učtovníctva, dodanie odborných 
prác BOZP a PO,za komunálny odpad, skúšky a nastavenie váh, poplatky banke a odmeny 
z mimopracovného pomeru /dohody/, maliarske práce. V prevažnej miere sú položky  plnené 
v súlade s plánovaným rozpočtom. 
 
 
 



 

položka Názov položky rozpočet 
plnenie v 

€ 
plnenie v 

% 
637 Služby 20336 26596,78 130,78 

637001 Školenia, kurzy, semináre 500 488,00 97,60 
637004 Všeobecné služby : 6892 9614,85 139,50 
637005 Špeciálne služby  BOZP a PO 1200 1176,85 98,07 

        637012 Poplatky banke 1100 1540,36 140,03 
637014 Stravovanie 8000 9122,65 114,03 
637015 Poistenie majetku 1644 1115,92 67,87 
637016 Prídel do sociálneho fondu  2227,22 0,00 
637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 1000 1310,93 131,10 

  
 
 
 Na položku 640 –  náhrady PN a hmotná núdza 
 
 
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

640 Náhrady  PN  a HN  1043,04     
642013 Odchodné a odstupné       
642015 Náhrady PN  a HN  1043,04     
 
Náhrady za PN boli vyplatené vo výške 525,04 €. 
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi bola 518,- € na stravu, ktorá sa vyčerpala. 
  
 
 
 
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2014: 
 
 
Mzdové prostriedky 
 
      Na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – položka 610 bolo za rok 2014 
vyplatených 262.440,06 €, plnenie je na 100,67 %.  Do poisťovní bolo za odvody z miezd za  
rok 2014  poukázaných 90.709,60 €, čo predstavuje plnenie na 100,71 %.  
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

     610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania 260680 262440,06 100,67 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 90066 90709,60 100,71 

 
 
 
 



 
Bez ostatných osobných nákladov boli na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky: 
 
                                                    Ročný plán                       Čerpanie                              % 
                                                         v €                            k 31.12.2014   v  €              plnenia 
Tarifný plat                                 230.940,-                        233.805,49                         101,24                                                      
 
Príplatky                                       26.460,-                          23.994,57                           90,68 
 
Odmeny                                          3.280,-                            4.640,-                            141,46 
___________________________________________________________________________                                    
S p o l u:                                    260.680 ,-                         262.440,06                       100,67 
 
 
 
Ostatné osobné náklady 
 
 Položka 637027 – odmeny z mimopracovného pomeru bola rozpočtovaná čiastkou 1 000,- €, 
čerpaných bolo 1.310,93 € a  plnenie tejto položky je na 131,10 %. Uvedené prostriedky boli 
vyplatené na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce. 
 

637027 Odmeny z mimopracovného pomeru      1000      1310,93 131,10 
 
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
 
K termínu 31.12.2014 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov  36,7. V roku 2014 bola 
priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 585,- €. 
 
 
 
Kapitálový transfer  
 
Rozpočet kapitálových výdavkov:         30.000,00 € 
Čerpanie k 31.12.2014:                          29.914,25 € 
Prijatý kapitálový transfer:                     29.914,25 € 
 
Tieto finančné prostriedky boli použité na opravu kotolne /MŠ Cukrovarská/ 984,18 €, 
stavebné práce 19.722,55 €, výmena vykurovacích telies 2.384,66 a  rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia /MŠ D. Štúra/ 6.822,86 €. Celkové kapitálové výdavky boli vo výške 29.914,25 €. 
 
 
 
 
 
Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu 
č.účtu 2210                                      
Zostatok účtu  SF k 1.1.2014:             252,24 € 
Základný prídel – tvorba SF            2.176,57 € 
Prevod na poplatky:                              63,18 € 



Príjmy spolu:                                  2.491,99 € 
Výdavky: 
 
Príspevok na stravu zamest.                539,70 € 
Liečebná starostlivosť a 
kultúrna činnosť /Deň učiteľov/         1.569,00  € 
Poplatky                                                   63,74 € 
 
Výdavky spolu:                                 2.172,44 € 
 
Zostatok sociálneho  fondu k 31.12.2014 je  319,55 €. 
 
 
 
Záväzky k 31.12.2014 sme nemali žiadne. 
 
 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy 

 
      Z Ministerstva školstva SR sme na rok 2014 obdržali normatívny príspevok na výchovu 
a vzdelávanie pre MŠ 11.556,- €, ktorý sa vyčerpal v plnej výške. Tieto finančné prostriedky 
sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou 
a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej  školskej dochádzky. Z tejto 
sumy boli finančné prostriedky použité na odmeny pre pedagogických zamestnancov vo 
výške 1.827,- €. Ďalej boli nakúpené učebné pomôcky, školský materiál, kancelársky papier, 
odborná a školská literatúra, školské tlačivá, voda pre deti, tonery do  tlačiarní v triedach, 
údržba výpočtovej techniky, softvéru, internet, inštalácie  programov  a AVG v triedach, na 
úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách, výlety, exkurzie, poistenie detí.  
                        
 
 
Závery k rozborom MŠ D. Štúra za rok 2014 

 
      V roku 2014 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle 
schváleného rozpočtu. K 31.12.2014 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 105,10 %, 
sumou 52.547,79 €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 102,70 % čiastkou 485.500,08 €. 
Skutočné príjmy i výdaje boli v prevažnej miere plnené na úrovni plánovaného rozpočtu.      
 
 
 
 
Sereď, 09.03.2015                                                                       
 
 
 
                                                                                                       Beata  L u k á č o v á 
Vyhotovila: Ščevíková                                                                         riaditeľka MŠ 
                                                                                                       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


