
 
Správa 

o hospodárení Materskej školy Komenského 1137/37 Sereď 
za rok 2014 

 
 

 
                V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení     neskorších predpisov Mesto Sereď ako zriaďovateľ  MŠ Komenského 1137/37 v Seredi, 
schválil rozpočet materskej školy na rok 2014 na svojom riadnom zasadnutí  11.12.2013 uznesením 
číslo 270/2013 vo výške 450 899,- €. 
 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 11/2014 zo dňa 18.2.2014 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku 470 899,- €. 
Uznesením MsZ v Seredi č. 55 /2014 zo dňa 15.04.2014 bola schválená II. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku 474 399,- € 
Opatrením  MsZ v Seredi č. 4/2014 zo dňa 29.4.2014 bola schválená IV. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku 474 449,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č.108/2014 zo dňa 17.6.2014 bola schválená V. zmena rozpočtu , kde bol 
rozpočet upravený na výšku 495 349,- € 
Opatrením  MsZ v Seredi č.7/2014 zo dňa 31.7.2014 bola schválená VII. zmena rozpočtu , kde bol 
rozpočet upravený na výšku 498 349,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č.132/2014 zo dňa 9.9.2014 bola schválená VIII. zmena rozpočtu , kde bol 
rozpočet upravený na výšku 499 089,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č.162/2014 zo dňa 11.11.2014 bola schválená IX. zmena rozpočtu , kde bol 
rozpočet upravený na výšku 502 439,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č.193/2014 zo dňa 9.12.2014 bola schválená X. zmena rozpočtu , kde bol 
rozpočet upravený na výšku 505 220,- € 
 
 
 
 
 
 
1.    PRíJMY (vlastné príjmy):                                                                              57 750,00 € 
2.       VÝDAVKY:                                                                                                     505 220,00 € 
 

 
 
Podprogram 4.2. Materské školy 

Bežné výdavky celkom:                                                                                               494 480,00 € 
Prvok 4.2.1    V tom – kód zdroja 41 (dotácia z mesta)                                             421 202,00 €  

                        Kód zdroja 41 ( z rozpočtu mesta)                                                   50,00 €       
                        kód zdroja 41 (vlastné príjmy)                                                   57 750,00 € 

                                                      kód zdroja 111 (zo ŠR - predškoláci)                                        12 478,00 € 
 
              Podprogram 4.11.  Opravy a údržba   
              Prvok 4.11.1            kód zdroja 41( 600-bežné výdavky)                                                  3 000,00 €  
                                                kód zdroja 41 (700-kapitálové výdavky)                                         10 740,00 € 
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Prehľad záväzných ukazovateľov v roku 2014  
 

Prog. Zdroj Názov záväzného ukazovateľa Rozpočet  v €  
2014 

Skutočnosť v € 
2014 

Plnenie v 
% 

4.2.1  Mzdové a osobné náklady   394 103,00  396 791,39   100,68  
4.2.1  Prevádzkové náklady      100 377,00 96 312,83   95,96  
  Bežné výdavky spolu:   494 480,00         493 104,22     99,72  
4.11.1  Kapitálové výdavky spolu:     10 740,00    10 740,24           100,00     
  Rozpočet celkom:   505 220,00   503 844,46   99,70  
         
4.2.1 41 Transfer na  bežnú  prevádzku 421 202,00      421 202,00      100,0 
 41 Vlastné príjmy   57 750,00   58 610,89 101,5 
4.2.1. 41 Transfer z rozpočtu  mesta 50,00 50,00 100,0 
 111 predškoláci   12 478,00 12 478,00 100,0  
4.11.1 41 Kapitálové výdavky   10 740,00 10 740,24             100,0  
4.11.1 41 Transfer z rozpočtu mesta         3 000,00   0,00  xx 
  Transfery a príjmy spolu: 505 220,00 503 081,13      99,70 

 
 
Vlastné príjmy 
 
Vlastné príjmy boli plnené v roku 2014 čiastkou 58 610,89 € na 101,5 %, rozpočtované príjmy boli vo 
výške 57 750 € 
 

 
položka 

 
Názov položky 

rozpočet 
2014 

plnenie v € 
2014 

% plnenia 

223002 Príspevky od rodičov - školné  49 850,00  44 912,01 90,1  
243 Z účtov finanč.hospodárenia (kredit.úroky)            0,00 3,23 x 
292006 Z náhrad poistného plnenia 0,00 194,63 x 
292012 Príjmy z dobropisov(preplatky na energiách)            0,00         891,86 x 
292019 Z refundácie 0,00 81,70 x 
311 Granty 0,00 96,00 x 
312017 Z rozpočtu obce     7 900,00 12 431,46 157,4 
 Bežné príjmy spolu:  57 750,00 58 610,89 101,5 

Vlastné príjmy na položke 223002 sú tvorené z príspevkov od rodičov. O prerušenie predškolskej 
dochádzky z rodinných, ale hlavne zdravotných problémov detí bolo  požiadané 47 krát zákonným 
zástupcom dieťaťa.  
Dve deti neplatia školné so sociálnych dôvodov na základe schválenia zriaďovateľom. 
Položka  243 obsahuje kreditné úroky z bankových účtov. 
Položka 292006 je suma z poistnej udalosti – rozbité okná neznámym páchateľom na MŠ 
Komenského ,,A,, 
Položka 292012 Príjmy z dobropisov- ide o preplatky na energiách z roku 2013. 
Položka 292019 Z refundácie – ide o preplatenie za nákup pracovných pomôcok pre zamestnanca na 
aktivačnej činnosti z úradu práce. 
Položka 311 Granty – poskytnutie príspevku z nadácie PONTIS. 
Na položke 312017 sú zahrnuté režijné náklady na stravu zamestnancov vo výške 7284,75 € , 
réžijné náklady na stravu detí - zákonný zástupca dľa VZN č.4/2013  4859,61 €, réžijné náklady na 
stravu  od cudzích stravníkov 287,10 €. 
Vlastné príjmy prekročené o 860,89 €, percentom prekročenia 1,5% z dôvodu nerozpočtovania 
preplatkov na energiách. 
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Bežné výdavky 
 
Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2014 splnená na 99,7% čiastkou 493 104,22 €. 
 

Položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
 Bežné výdavky s p o l u: 494 480,- 493 104,22 99,7  
610 Mzdy, platy a osob. vyrovnania 292 037,-  293 236,79 100,4 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 102 066,-   103 554,60 101,5 
630 Tovary a služby 99 077,- 92 270,77 93,1 

640 Bežné transfery         1 300,-         4 042,06 310,9 
 
 
 
Rozpis výdavkov na položke 610-mzdy,platy   

 
Položka 610- Mzdy, platy 

Položka 610 Mzdové výdavky bola čerpaná na 100,4%  čiastkou 293 236,79 €. 
 
 
Na mzdy boli vynaložené prostriedky v nasledovnom členení: 

 Rozpočet v € Plnenie  v €             Plnenie v % 
Tarifný plat  251 202,00 241 786,96 96,3 
Osobné príplatky      7 400,00    9 907,92 133,9 
Ostatné príplatky 26 235,00  35 237,01 134,3 
Odmeny 7 200,00 5 800,00 80,6 
Ostatné osobné vyrovania 0,00 504,90 xx 
S p o l u: 292 037,00 293 236,79 100,4 

 
Materská škola v roku 2014 mala priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 41,3 z toho 
23 pedagogických a 19 nepedagogických. Priemerná mzda za rok 2014 na priemerný prepočítaný 
počet zamestnancov dosiahla výšku  590,- €. 
Okrem kmeňových pracovníkov sme mali uzatvorené dve  dohody o pracovnej činnosti  počas  
vykurovacieho obdobia.  
Dlhodobé práceneschopnosti a jedna materská dovolenka boli riešené prijatím dvoch pedagógov 
v mesiacoch september - december 2014. Ostatné ospravedlnené absencie boli riešené nadčasovou 
prácou kmeňových pracovníkov. 
 
Rozpis výdavkov na položke  620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
 
 
Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní 

Z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne bolo  v roku 2014 odvedené  103 554,60€, 
plnenie na 101,5%. 
V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody za zamestnancov  pracujúcich  na základe dohody o pracovnej 
činnosti.  

Položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
610 Mzdy, platy 292 037,00 293 236,79 100,4 

Položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 102 066,00 103 554,60 101,5 
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Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby 
 
Položka 631 – Cestovné náhrady tuzemské 

Položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
631001 Cestovné náhrady tuzemské 550,00 582,45 105,9% 

Položka 631 cestovné náhrady, predstavuje náklady na dopravné a cestovné náhrady  
spojené s výdavkami na školenie a vzdelávanie pedagogických pracovníkov, vedúcej školskej jedálne 
a ekonómky. 
 
Položka  632 – Energie ,voda a komunikácie 

Položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
632 Bežné výdavky s p o l u: 43 862,00   42 537,40 97,00  
632001 Elektrina 6 740,00   6 506,84 96,54  
 Teplo 11 800,00   10 774,44 91,30  
 plyn 19 517,00 19 517,09   100,00  
632002 Vodné stočné 3 000,00   3 006,49 100,21 
632003 Poštovné a telekom. služby   1 965,00   1 914,80 97,44 
632004 Komunikačná infraštruktúra 840,00 817,74 97,35 

Položka 632  energie, voda a komuni. je v súhrne splnená za rok 2014 na 97 % čiastkou 42 537,40 €. 
 
Čerpanie v členení na elokované pracoviská: 
 
Položka 632001- energie 

Elektrická energia- mesačné zálohové platby + nedoplatky z predchádzajúceho obdobia 
Komenského ,,A“ Komenského ,,B“ Podzámska Murgašova 

2 354,02 € 1 124,16 € 1 329,14 € 1 699,52 € 
V roku 2014 náklady na elektrickú energiu boli plnené na 96,54% v sume 6 506,84€, z toho zálohové 
platby v sume 5 688,00 €, nedoplatky  z predchádzajúceho obdobia v sume 1 051,32 € a preplatok  
232,48 € za r.2014.  

 
 
Spotreba energií: plyn- mesačné zálohové platby + teplo budova „A“ 

Kom. ,,A,,  
teplo 

Kom. ,,A“ 
plyn 

Kom. ,,B“ 
plyn 

Podzámska 
plyn 

Murgašova  
plyn 

Murgašova 
ŠJ-plyn 

10 774,44 € 441,68 € 6 306,78 € 3 496,07 € 8 870,55 € 402,01 € 
V roku 2014 za teplo a plyn v súhrne uhradené 30 291,53 €. Plnenie na 96,76 %. Náklady na plyn 
v roku 2014 činili 19 517,09 € z toho zálohy v sume  15 584,52 € , nedoplatky za minulé obdobie 
v sume  3 932,57 €.  (Preplatok za teplo 735,10€ z roku 2013, na položke 292012 v časti príjmy). 
 
 
Nedoplatky a preplatky za rok 2013 v členení 

 Kom. ,,A,, Kom. ,,B,, Podzámska Murgašova ŠJ 
Murgaš 

Sumár 

 
energie Nedopl Preplat

. 
Nedopl. Nedopl. Nedopl. Prepl. Nedopl. Spolu 

nedoplat 
Spolu 
prepl. 

elektrina 794,02 x 8,16 249,14 x 156,76 x 1051,32 156,76 
teplo x 735,10 x x x x x  735,10 
plyn 31,04  1123,62 625,91 2 113,11  38,89 3932,57  
Spolu: 825,06 735,10 1 131,78 875,05 2 113,11 156,76 38,89 4983,89 891,86 
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Položka 632002 -  vodné, stočné 
Spotreba vody – vodné, stočné, zrážková voda 

Komenského ,,A“ Komenského ,,B“ Podzámska Murgašova 
870,39 € 416,02 € 423,34 € 1 296,74 € 

Náklady  za spotrebu vody činili v roku 2014 v súhrne 3 006,49 €, plnené na 100,21%. 
 
Položka 632003 - poštovné a telekomunikačné služby 
 Komenského ,,A,, Komenského ,,B,, Podzámska Murgašová 
Pevná linka + mob 1 040,11 € 195,13 € 186,32 € 186,21 € 
poštovné 118,83 € 64,68 € 61,96 € 61,56 € 
 
Náklady na poštovné a telekomunikačne služby v súhrne činili 1 914,80 €, plnené na 97,44 %. Z toho 
mobil a pevná linka 1 607,77 € a poštovné 307,03 €. 

Materská škola v roku 2014 mala  štyri pevné linky na elokovaných  pracoviskách,  3 služobné 
mobilné telefóny ( jeden služobný mobil používa riaditeľka MŠ, jeden sa nachádza v kancelárií 
ekonómky pre potreby volania rodičom a na zabezpečenie prevádzky MŠ, jeden je v kancelárií 
vedúcej školskej jedálne).  
 
 
Položka 632004 – Komunikačná infraštruktúra 
Položka zahŕňa náklady na internet v sume 817,74 €, ktoré boli z časti hradené z dotácií a z časti 
z vlastných príjmov. Položka bola plnená na  97,35 %. V štyroch predškoláckych triedach sa za účelom 
zefektívnenia výučby využíva internet. 

 
 
 

Položka 633 – Materiál  
položka Názov položky Rozpočet  v € Plnenie v € Plnenie v % 
633 Bežné výdavky s p o l u: 18 248,00 14 957,32 82,00  
633001 Interierové vybavenie   1 000,00          0,00 xx 
633002 Výpočtová technika 950,00           1  168,00 122,90 
633004 Prev. Strojov, prístr.,zariadení 1 330,00 528,00 39,70 
633006 Všeobecný materiál 6 728,00 3 789,48 56,30 
633009 Učebné pomôcky, knihy, časopis 7 210,00      8 461,33        117,40  
633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky 670,00 681,96 101,80 
633018 Licencie 360,00 328,55 91,30 

 
Výdavky v tejto položke v roku boli vo výške 14 957,32 € s plnením na 82 %. 
Náklady na materiál  boli hradené z bežnej dotácie v sume 2 431,56 €, z vlastných prostriedkov 
v sume 4 022,36€, z prostriedkov na výchovu a vzdelanie detí  v hmotnej núdzi  v sume 66,40 €  
(zakúpené školské pomôcky sú v zmysle zákona určené pre vlastnú potrebu detí v hmotnej núdzi), 
z nenormatívnych finančných prostriedkov v sume (predškoláci) 8 341,00 €, z nadácie PONTIS 96,00€. 

 
Finančné prostriedky na položke 633002 boli použité na nákup , 1 ks PC zostava - Murgašova,  
1 ks monitor - Komenského ,,A,,  4 ks reprosústav - Kom.,,A,, Kom. ,,B,, Murgašova, Podzámska,  
5 ks tlačiareň Canon MF3010 - 1x Kom.,,A,, 1x riaditeľka, 1x Kom.,,B,,, 1x Murgašova, 1x Podzámska 
Zakúpenie 2 ks chladničiek pre zamestnancov na Murgašovu a Podzámsku (zápis z hygieny). 
 
Položka 633006, prostriedky použité na opravu sporáka Komenského ,,A,,. 
Prostriedky použité na nákup  čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre všetky elok. pracoviská a ŠJ, 
pracovný materiál (vedrá, metly, filtre do vysávačov, vrecia na lístie a odpad z dvora....), maliarsky 
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materiál, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál (triedne knihy, dochádzky, osobný spis 
dieťaťa...), odborná literatúra, tlačivá, poštové poukážky, tonery do tlačiarní, materiál použitý na 
drobné opravy ( spojovací mat., náradie, žiarovky, zámky, kľúče, vodovodné batérie.....).  
Z nadácie Pontis  (kód zdroja 72c), poskytnutý GRANT v sume 96,-€ bol použitý na nákup maliarskych 
potrieb – natieranie oplotenia areálu MŠ. 
 
Položka 633 v členení na elokované pracoviská 

Komenského,,A,, Komenského ,,B,, Podzámska Murgašova Školská jedál. 
12501,63 € 338,85 € 918,84 € 457,99 € 740,01 € 

 
 
 
Položka 634- Palivá, mazivá,oleje  

položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
634 Palivá, mazivá,oleje  320,00  314,11 94,20 
634001 Palivá, mazivá, oleje 130,00 122,51 94,20 
634004 Prepravné a nájom.dopr.pr. 190,00 190,00 100,00 
634005 Karty, známky, poplatky 0,00 1,60 xx 

Položka zahŕňa nákup PHM a oleja do kosačky na všetky elokované pracoviská. Prepravu detí 
(predškoláci) na dopravnú výchovu, poplatok za parkovné. 
 
 
 
Položka 635 Rutinná a štandardná služba 

položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
635 Rutinná a štandard.služ. 5 321,00 5 679,57   106,70 
635002 Údr.výpočtovej techniky 500,00 491,00 98,20 
635003 Údr.telekom. techniky 421,00 420,31 99,80 
635004 Údr.prístroj., str. zariadení 1 000,00 1 388,57   138,90 
635006 Údr.budov,priestor.a obj. 3 400,00 3 305,45 97,20 
635009 Údržba softvéru    0,00 74,24   xx 

Položka 635 rutinná a štandardná služba v súhrne plnená v sume 5 679,57 €, plnenie 106,70%. 
 
Výdavky boli hradené z bežnej dotácie v sume 513,78 € , z vlastných prostriedkov v sume 4 958,79 €, 
z nenormatívnych finančných prostriedkov v sume 207,00 € (opr.  PC predškoláci). 
 
Finančné prostriedky boli použité na čistenie kanalizácie na Komenského ,,A,, údržbu hygienických 
zariadení, PC a tlačiarní, oprava sporákov Kom. ,,A,, , údržba plotov, brán, dverí, opravy zariadení 
v triedach a v ŠJ sieťových rozvodov Kom.,,A,,  oprava signalizačného zariadenia na Murgašovej, 
oprava plynových kachiel (gamatky) na Podzámskej. 
 
Na položke 635006 oprava bleskozvodu  v zmysle revíznej správy na budove Komenského ,,A,,.   
 
Položka 635 v členení  na elkokované pracoviská 

Komenského,,A,, Podzámska Murgašova 
4 706,62 € 527,01 € 445,94 € 
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Položka 637 – Služby  
položka Názov položky Rozpočet  v € Plnenie v € Plnenie v % 
637 Služby s p o l u: 30 776,00 28 199,92 105,10 
637001 Školenia, kurzy, semináre           900,00 945,50 105,10 
637004 Všeobecné služby 15 500,00 13 074,15 84,30 
637005 Špeciálne služby (BOZP+PO)   1 040,00       1 090,00 104,80 
637012 Poplatky, odvod(bankové)           600,00 818,24 136,40 
637014 Stravovanie  7 900,00 7 284,75 92,20 
637015 Poistné 351,00 350,37 99,80 
637016 Prídel do sociálneho fondu 2 360,00 2 517,13 106,70 
637023 Kolkové známky 0,00 4,50 xx 
637027 Odmeny  mimoprac.pomeru 1 885,00  1 882,20 99,90 
637035 Dane 240,00 233,08 97,10 

 
Výdavky na tejto položke čerpané vo výške 28 199,92 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na  105,1%. 
Položka 637 obsahuje čerpanie rozpočtu na  školenia a semináre (riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ, 
ekonómka), povinné školenie zamestnancov v BOZP a PO, bankové poplatky, príspevok na stravu 
zamestnancov, odmeny z mimopracovného pomeru ( 2 zamestnanci na dohodu ), 
ročný poplatok za komunálny odpad. 
Položka 637004 zahŕňa čerpanie rozpočtu na revízne správy ( bleskozvody, plynové a elektrické  
spotrebiče, hasiacie  prístroje, komíny) čistenie komínov, deratizácia, spracovanie účtovníctva. 
Poplatky za ekologické znehodnotenie odpadu zo školskej jedálne, ciachovanie váh. 
 
 
Položka 640 – Náhrady  

položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
640 Náhrady s p o l u: 1 300,00 4 042,06 310,93 
642012 Odstupné 0,00 1 654,50 xx 
642015 náhrady PN 1 300,00 1 584,56 121,90 
642014 Jednotlivcovi 0,00 803,00 xx 

 
Položka 642012 vyplatenie  odstupného 1 zamestnancovi  v zmysle kolektívnej zmluvy. Tento 
výdavok nebol rozpočtovaný.  Položka 642015 zahŕňa  prostriedky na úhradu náhrad pri dočasnej 
práceneschopnosti, ktoré boli prečerpané z dôvodu nárastu PN viac, ako bolo očakávané. 
 
Položka 642014 – dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu poskytnutá v roku 2014 v sume 884,00€, 
vyčerpané 803,00€. Nedočerpaných 81,00€ vrátené na účet mesta. 

 
 
 

Kapitálové výdavky 
 
Položka 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

položka Názov položky Rozpočet v € Plnenie v € Plnenie v % 
713004 Prev.strojov.prístr.,zariad,tech 10 740,00 10 740,24 100,0 

 
Do školskej jedálne na Komenského ,,A,, - zakúpenie konvektomatu  a práce v rámci revitalizácie 
v sume 7 437,84 € a sporáku na Murgašovu v sume 3 302,40 €. 
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Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2014 
 
 
 
Transfer na prevádzku 
 
Plánovaný ročný transfer                        494 480,00 € 
K 31.12.2014 skutočnosť                         493 104,22 € (99,7 %) 
 
 
Kapitálový transfer 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov          10 740,00 € 
Čerpanie k 31.12.2014                            10 740,24 € 
Prijatý kapitálový transfer                      10 740,24 € 
 
Kapitálové výdavky čerpané v 3.štvrťroku 2014 na zakúpenie konvektomatu, úpravu elektrickej siete, 
plynárenských a vodárenských prác v rámci revitalizácie v sume 7 437,84 €. Nákup sporáku v sume 
3 302,40 €. 
 
Tvorba a použitie sociálneho fondu 
 
Stav účtu k 1.1.2014                                    577,82€ 
Príjmy za 2014 – tvorba SF                       2 565,76€ 
Spolu:                                                          3 143,58€ 
Výdavky - príspevok na stravu                1 103,75€ 
Čerpanie SF- posedenie ku  
príležitosti dňa učiteľov                              168,00€ 
rozpustenie SF do výplat                         1 435,00€ 
Bankové poplatky                                          54,32€ 
Zostatok k 31.12.2014                                382,51 €       
 
Pohľadávky k 31.12.2014 
Materská škola neeviduje  žiadne pohľadávky. 
 
Záväzky k 31.12.2014 
Materská škola neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. Ide o záväzky v lehote splatnosti, 
vyplývajúce z pracovno-právnych a dodávateľských vzťahov za december 2014 v členení: 
321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov :  871,77 € 
323 – Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky z roku 2014: 4 919,58 € 
331 – Záväzky voči zamestnancom výplaty december 2014:  22 702,99 € 
336 – Záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia za december 2014:  13 875,15 € 
342 – Daň zo závislej činnosti z miezd za december 2014:  2 084,78 € 
379 – Iné záväzky –voči zamestnancom december 2014: sporenie 66,38€, odbory 107,57€  
 
 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy 
Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi v roku 2014 vo výške 803,00 €. 
Príspevok na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi vo výške 66,40 € - tieto prostriedky boli 
použité na zakúpenie pracovných pomôcok, zúčtované a predložené na MÚ. 
GRANT vo výške 96,-€ bol použitý na nákup maliarskeho materiálu – natieranie oplotenia areálu MŠ. 

8 
 



 
 
Príjmy zo ŠR - kód 111 predškoláci 
V roku 2014 nám boli poukázané  finančné prostriedky z kódu 111- predškoláci v sume 12 478,00 €. 
Prostriedky boli použité na zakúpenie 1 ks PC zostavy,  1 ks monitor, 4 ks reprosústav, 5 ks tlačiarní 
Canon MF3010, didaktických pomôcok, kníh, vysvedčení bez predtlače, tonerov do tlačiarní, na 
osobný príplatok a odmeny pedagogickým pracovníkom  vyučujúcich v triedach predškolákov na 
všetkých elokovaných pracoviskách. 
 
Materská škola nemá príjmy z prenájmu. 
 
 
 

 
 
                                                                                          
   
Spracovala:                                                                                  Predkladá    
Bibiana Prívozníková,                                                                 Bc. Iveta Fraňová                    
ekonómka                                                                                    riaditeľka MŠ 

 
 
 
 

V Seredi dňa, 11.3.2015 
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