
Správa o plnení rozpočtu  
 

Materská škola,Ul. D. Štúra č. 2116/36 Sereď za I. polrok 2015 
 

      MsZ schválilo rozpočet MŠ D. Štúra v Seredi na rok 2015 na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 09.12. 2014, výpisom z uznesenia č. 184/2014 vo výške 453.321,- €. Vlastné príjmy  MŠ 
boli rozpočtované čiastkou 50.250,- €, dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 
381.468,- € a normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ bol 9.603,- € 
a kapitálové výdavky na nákup sporákov do školskej jedálne vo výške 12.000,- € 
 
Rozpočet bol upravený na základe I. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2015, schválenej 
MsZ dňa 12.02.2015, výpisom z uznesenia č. 12/2015 o sumu 8.760,-.  
Z toho na bežné výdavky 8.000,- € a v položke Podprogram 4.11. Opravy a údržba 760,- € na 
nákup chladiaceho zariadenia pre ŠJ. Po tejto zmene bol rozpočet MŠ 462.081,- €. 
  
 
Na základe schválenia IV. zmeny rozpočtu bol rozpočet upravený uznesením č. 101/2015 zo 
dňa  25.06.2015 nasledovne: bežné výdavky sa zvýšili celkom o sumu 16.762,- €, z toho do- 
tácia z podielových daní 13.638,- €, z rozpočtu mesta  - poslanecké 300,- € a mimorozpočtové  
príjmy 2.824,- €. Rozpočet po IV. zmene sa zvýšil 478.843,- €. 
 
 
 
 
                  Prehľad záväzných ukazovateľov za I. polrok 2015 
    

Názov záväzného ukazovateľa 

rozpočet 
v  €          
2015 

skutočnos
ť v € za  

rok 2015 
% 
plnenia 

Bežné výdavky   /bez mzdových/      20032 7508,45 37,48 
Mzdové výdavky a odvody  383074  153642,88 40,10 
Bežné výdavky  spolu: 403106 161151,33 39,97 
Príjmy spolu: 53074     25804,65 48,62 
Vlastné  príjmy 53074 24155,85 45,51 
Dobropisy  1648,80 100,00 
Normatívny príspevok z MŠ SR  9603 5951,78 61,97 
Hmotná núdza   351,20 100,00 

Účelová dotácia od zriaďovateľa 760 
 

756,00 99,47 
Z rozpočtu mesta - poslanecké 300 300 100,00 
Kapitálové výdavky 12000 11999,98 99,99 
Transfer a bežné príjmy spolu: 478843 206314,94 43,08 
 
Vlastné bežné príjmy 
Vlastné bežné príjmy boli splnené za I.polrok 2015 čiastkou 25.804,65 € na 48,62 %,  
rozpočtované príjmy boli vo výške  53.074,- €.  
 



Vlastné bežné príjmy                  Rozpočet Plnenie  Plnenie 
  Celkový  rozpočet v € v € v % 

položka Názov položky 
     
      2015  

za I.polrok 
2015  

  Nedaňové bežné príjmy   s p o l u : 53074 25.804,65 48,62 
 
 
 
 
   
   V položke 292 – ostatné príjmy – dobropisy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke   
   1.648,80 €.  V tom bol dobropis za elektrinu 316,14 €, preplatok - poistné VšZP 65,38 € 
   od ÚPSVaR , úrazové poistenie 19,89 €, preplatok plyn 1.178,17 € a Allianz – preplatok  
   poistné vo výške 69,22 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr.  
    
 
    
 

292 Ostatné príjmy  - dobropisy 0,00 1.648,80  100,00 
 
 
 
 
 
 
Bežné výdavky  
 
     Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za I.polrok 2015 splnená na 41,62 %, čiastkou          
194.314,96 €.  Výdavky na mzdy boli 114.828,67 €, /plnenie 41,10%/ a odvodoch 38.814,21 
€ (plnenie na 39,80 %). V súhrne položka 630 - Tovary a služby je 39.867,10 €, plnená na 
47,59 % , položka náhrady PN vo výške 453,78 € a hmotná núdza 318,- € a na školské 
potreby 33,20 €.                           
          
 

Položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

  Bežné  výdavky  s p o l u : 466843 194314,96 41,62 
z toho      
610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 279343 114828,67 41,10 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 97631 38814,21 39,75 
630 Tovary a služby 83769 39867,10 47,59 
640 Náhrady  PN + hmot. núdza, odchodné    6100 804,98 13,20 
     
    
 
 
  Položka  cestovné výdavky  631 je  spojená s výdavkami na školenie a vzdelávanie  
pedagogických zamestnancov – za I. polrok  bolo vyčerpané 114,00 € t.j. 33,50%.  
 



631 Cestovné  340 114,00 33,50 
 
 
 
 
 
Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne splnená za I. polrok 2015 na 41,50 %, 
sumou 19516,28 €. Z toho energie – položka 632001 je splnená na 40,97 %. Položka 
vodného, stočného – 632002 sa splnila na 52,69 %, položka 632003 – poštovné a  
telekomunikácie je splnená na 33,49 %.  
 

632 Energie, voda a komunikácie 47020 19516,28 41,50 
632001 Energie: 39840 16324,09 40,97 

v tom Elektrina 6200 8534,75 137,65 
  Kúrenie 23600 4169,99 17,66 
  Plyn 10040 3619,35 36,04 

632002 Vodné, stočné 4100 2160,46 52,69 
632003 Poštovné a telekomunikačné služby 3080 1031,73 33,49 
632004 Komunikačná infraštruktúra 0 0,00 0,00 

 
Čerpanie na energie za I. polrok 2015: 
MŠ D. Štúra 5.900,- €, MŚ Cukrovarská 5.854,00,- €, MŠ Fándlyho 3.962,28 € a MŠ Pažitná       
3.800,- €.  
 Položka 633 - Materiál finančné prostriedky boli vyčerpané  vo výške 4.783,77 €, 40,91 
%.Na jednotlivých elokovaných pracoviskách bolo čerpanie nasledovné: 
MŠ D. Štúra  1.450,00,- €, MŠ Cukrovarská  1.335,13,-  €, MŠ Fándlyho  1.008,32 €  a MŠ 
Pažitná  990,32 €. 
 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.  
  
 
 
 
Položka Názov položky rozpočet plnenie v € Plnenie v% 
633 Materiál 11691 4783,77 40,91 
633001 Interiérové vybavenie 0 0,00 0,00 
633002 Výpočtová technika 1000 309,45 30,90 
633005 Špeciál. stroje, prístroje a zariadenia 0 143,00 0,00 
633006 Všeobecný materiál  7713 2767,36 35,90 
633009 Knihy, časopisy, odbor. literatúra 1300 1223,33 94,10 
633010 Pracovné  odevy, obuv 1130 0,00 0,00 
633013 Potraviny 348 340,63 97,90 
633013 Softvér 100 0,00 0,00 
633018 Licencie 100 0,00 0,00 
 



 
 
 
 
 Položka dopravného – 634 za I. polrok 2015 vyčerpaná vo výške  0,00 €. 
 
 

634 Dopravné      v   €       % 
634004 Prepravné dodávateľským spôsobom      0,00 0,00 

 
 
 
 
Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených  za I. polrok  2015 
957,10 €, plnenie bolo 25,50 %. Táto suma predstavuje predovšetkým zakúpenie chladiaceho  
zariadenia pre ŠJ a drobné opravy týkajúce sa hlavne počítačov – predĺženie AVG licencií, 
nastavenie programov. 
 
 
 
 

635 
Rutinná a štandardná 
údržba 3760 957,10 25,50 

635004 Údržba prístrojov 2760 877,90 31,80 
635006 Oprava a údržba budov 1000 79,20 25,50 
635009 Údržba softvéru  0,00 0,00 

 
 
     V položke služieb - 637  sú účtované všetky výdaje, ktoré sa týkajú MŠ D. Štúra a jej 
elok. pracovísk. Za I. polrok 2015 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 14529,15 
€. Touto čiastkou je položka služieb v súhrne splnená na 69,32 %. Finančné prostriedky boli 
použité na školenia a semináre pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, revízie 
elektriny a spotrebičov, spracovanie učtovníctva, dodanie odborných prác BOZP a PO,za 
komunálny odpad, deratizácia,prípojka el. trúby k sporáku,opravy robotov v ŠJ,  poplatky 
banke a odmeny z mimopracovného pomeru /dohody/. V prevažnej miere sú položky  plnené 
v súlade s plánovaným rozpočtom. 
 
 
 
 

položka Názov položky rozpočet 
plnenie v 

€ 
plnenie v 

% 
637 Služby 20958 14529,15 69,32 

637001 Školenia, kurzy, semináre 500 60,00 12,00 
637004 Všeobecné služby : 7240 6008,85 82,99 
637005 Špeciálne služby  BOZP a PO 600 720,00 120,00 

        637012 Poplatky banke 1000 167,05 16,70 
637014 Stravovanie 7000 4951,12 70,73 



637015 Poistenie majetku 1300 0,00 0,00 
637016 Prídel do sociálneho fondu 2000 1016,95 50,84 
637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 1318 1605,18 121,80 

  
 
 
 Na položku 640 –  náhrady PN a hmotná núdza 
 
 
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

640  6100 771,78    12,70 
642013 Odchodné a odstupné       
642015 Náhrady PN  a HN  771,78    12,70 
 
Náhrady za PN boli vyplatené vo výške 453,78 €. 
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na I. polrok 2015 vo výške 318,- € na stravu sa vyčerpala. 
  
 
 
 
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.06.2015: 
 
 
Mzdové prostriedky 
 
      Na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – položka 610 za I. polrok 2015 bolo 
vyplatených 114.828,67  €, plnenie je na 41,10 a odvody do poisťovní boli  38.814,21 €, čo 
predstavuje plnenie na 39,80 %.  
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 
plnenie 
v% 

     610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania 279343 114828,67 41,10 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 97631 38814,21 39,80 

 
 
 
Bez ostatných osobných nákladov boli na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky: 
 
                                                    Ročný plán                       Čerpanie                              % 
                                                         v €                            k 30.06.2015   v  €              plnenia 
Tarifný plat                                 249.451,-                       104.127,05                            41,74                       
 
Príplatky                                       29.892,-                           9.201,62                            30,80 
 
Odmeny                                                                                1.500,- 
___________________________________________________________________________                                    
S p o l u:                                    279.343,-                        114.828,67                            41,10 



 
 
 
Ostatné osobné náklady 
 
 Položka 637027 – odmeny z mimopracovného pomeru bola rozpočtovaná čiastkou 1 318,- €, 
čerpaných bolo 1.605,18 € a  plnenie tejto položky je na 121,80 %. Uvedené prostriedky boli 
vyplatené na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce. 
 

637027 Odmeny z mimopracovného pomeru      1318      1605,18 121,80 
 
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
 
K termínu 30.06.2015 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov  38,1. V roku 2015 bola 
priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 595,- €. 
 
 
 
Kapitálový transfer:  
 
Rozpočet kapitálových výdavkov:         12.000,00 € 
Čerpanie k 30.06.2015:                          11.999,98 € 
Prijatý kapitálový transfer:                     11.999,98 € 
 
Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kombinovaných sporákov, dva kusy  
 pre elokované pracovisko na ul. Pažitnej, jeden kus pre elokované pracovisko na ul. Fándlyho  
 a jeden kus pre MŠ D. Štúra. 
 Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 11.999,98 €. V tejto cene boli zahrnuté   
 výdavky na dopravu a montáž. 
 
 
Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu 
č.účtu 2210                                      
Zostatok účtu  SF k 1.1.2015:                319,55 € 
Základný prídel – tvorba SF:              1.228,28  € 
Prevod na poplatky:                                            € 
Príjmy spolu:                                     1.547,83 € 
 
Výdavky: 
 
Príspevok na stravu zamest.                   290,60 € 
Liečebná starostlivosť a 
kultúrna činnosť /Deň učiteľov/               700,-  € 
Jubilejná odmena:                                      50,-  € 
Poplatky                                                  27,22  € 
 
Výdavky spolu:                                1.067,82 € 
 
Zostatok sociálneho  fondu k 30.06.2015  je  480,01 €. 



 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy 

 
      Z Ministerstva školstva SR sme na obdobie I.–VIII. 2015 obdržali normatívny príspevok 
na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 6.402,- €. Rozpočet na celý rok je 9.603,- €. 
Z tejto dotácie boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 5.951,78 € k 30.06.2015.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 1.500,- €. 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 I. polrok  2015 

 
      V  I.polroku 2015 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle 
schváleného rozpočtu. K 30.06.2015 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 48,62 %, 
sumou 25.804,65 €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 43,08 % čiastkou 206.314,94 €. 
Skutočné príjmy i výdaje boli v prevažnej miere plnené na úrovni plánovaného rozpočtu.      
 
 
 
 
Sereď, 20.08.2015                                                                     
 
 
 
                                                                                                       Beata  L u k á č o v á 
Vyhotovila: Ščevíková                                                                        riaditeľka MŠ 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


