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Informatívna správa 
o hospodárení Materskej školy, ul. D. Štúra  č. 2116/36 v  Seredi 

za  rok  2017 
 
 
 
 

 
                V súlade s ustanovením  § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Sereď ako zriaďovateľ  MŠ  D. Štúra č. 
2116/36 v Seredi, schválil rozpočet materskej školy na rok 2017 na svojom riadnom zasadnutí MsZ  
dňa 08.12.2016 uznesením číslo 203/2016 vo výške  546 434,-€. 
 
 
Uznesením  MsZ v Seredi č.15/2017 zo dňa 09.02.2017 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku  591 666,- €. 
 
Uznesením  MsZ v Seredi  č. 71/2017 zo  dňa 27.04.2017 bola schválená  II. zmena rozpočtu, kde  
bol rozpočet  upravený  o 200,00 € /poslanecké/  na výšku  591 866,00 €. 
 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 116/2017 zo dňa 22.06.2017 bola schválená  III. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku  593 466,- €. 
 
Uznesením MsZ v Seredi  č. 170/2017 zo dňa 21.09.2017 bola schválená  IV. zmena rozpočtu, kde bol 
upravený  na  663 454,-€. Nový kód zdroja  72 f – stravné, bolo potrebné navýšiť rozpočet v príjmovej  
časti, nakoľko sa rozpočtovali aj potraviny. Vo výdavkoch sa navýšil rozpočet o 2% zvýšenie platov 
nepedagogických zamestnancov do konca roka  a 6%  zvýšenie platov pedagogických zamestnancov. 
 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 227/2017 zo dňa 9.11.2017 bola schválená  V. zmena rozpočtu, kde bol  
upravený  na  677 934,- €. Príjmy sa navýšili o preplatky zo zdravotných poisťovní  a nájomné 
z Energetiky , čím sa zvýšili aj výdavky  a tiež o mzdy pre  brigádnikov  počas prázdnin. 
 
Uznesením MsZ v Seredi č. 267/2017 zo dňa 14.12.2017 bola schválená VI. zmena rozpočtu, kde bol 
upravený  o 6000,- € /na odmeny + poistné/ a  1555,- /príspevok na predškolákov/.  Celkovo  bol 
upravený  na  685 489,- €.  
 
   
 
 
 
1.    PRÍJMY (vlastné príjmy):                                                                            136 700,00 € 
2.       VÝDAVKY:                                                                                                     685 489,00 € 
 
 
 

 
Podprogram 4.2. Materské školy 

Bežné výdavky celkom:                                                                                                685 489,00 € 
Prvok 4.2.1    V tom – kód zdroja 41 (dotácia z mesta)                                              526 005,00 €                                                                                   

                         kód zdroja 41(z rozpočtu mesta-poslanecké)                              200,00 €                               
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                          kód zdroja 41 (vlastné príjmy)                                                 136 700,00 € 
                                                       kód zdroja 111 (zo ŠR - predškoláci)                                         12 134,00 € 
 
              Podprogram 4.11.  Opravy a údržba   
              Prvok 4.11.1            kód zdroja 41( 600-bežné výdavky)                                                10 450,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad záväzných ukazovateľov k 31.12.2017 
 

Prog. Zdroj Názov záväzného ukazovateľa Rozpočet  v €  
2017 

Skutočnosť v € 
k 31.12 .2017 

Plnenie v 
% 

4.2.1 41+111 Mzdové a osobné náklady    488499,00 456018,87 93,35 
4.2.1 41+111 Prevádzkové náklady     177432,00       200016,62  112,72  
4.11.1 41 Opravy a údržba 10 450,00 10375,02 99,28 
4.2.1 41 Transfery 640 9108,00 9597,36 105,37 
  Bežné výdavky spolu: 685489,00 676007,87 98,61 
  Rozpočet celkom: 685489,00 676007,87 98,61 
         
4.2.1 41 Transfer na  bežnú  prevádzku 526005,00      526005,00 100,00 
4.2.1 41 Transfer z rozpočtu mesta 200,00 200,00 100,00 

 41+72f Vlastné príjmy  136700,00 127080,45 92,96 
4.2.1 111 Normatívny príspevok z MŠ SR  12134,00 12134,00 100,00 
4.2.1 111 Hmotná núdza  196,00 100,00 
4.11.1 41 Transfer z rozpočtu mesta (bežné výd.)   10 450,00 10375,02 99,28 
  Transfery a príjmy spolu: 685489,00 676007,87 98,61 

 
 
Vlastné príjmy 
 
Vlastné príjmy boli rozpočtované na rok 2017 vo výške 136 700,- €. Plnenie k 31.12.2017 na  92,96     
% vo výške  127 080,45 €.  
 
 

 
položka 

 
Názov položky 

rozpočet 
2017 

plnenie v € 
k 31.12.2017 

% plnenia 

212003 Príjem z prenajatých budov   8214,00 8216,80 100,03 
223002 Príspevky od rodičov – školné, réžia 43 250,00 43303,30 100,12 
223003 Stravné  /zdroj 72f/ 12 976,00 9582,46 73,84 
223003 Stravné  /potraviny / 63000,00 56713,31 90,02 
292012 Príjmy z dobropisov(preplatky na energiách) 9160,00 9179,78 100,21 
292017 Vratky 100,00 84,80 84,80 
 Bežné príjmy spolu: 136700,00 127080,45 92,96 
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   V položke 292 – ostatné príjmy – dobropisy  a  vratky  boli prijaté finančné prostriedky v čiastke   
   9264,58 €.  V tom boli dobropisy  za plyn, kúrenie, elektrinu  1521,65 €, preplatky zo zdravotných   
   poisťovní /VšZP, Union, Dôvera/ spolu 7658,13 € a vratky  poistné 84,80 €. 
   Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za energie.  
    
 
 
 
 
Bežné výdavky 
 
 Výdavková časť rozpočtu bola  za rok 2017 splnená na 98,61 %, čiastkou  676007,87 €.  Na položke 
610 - Mzdy bolo zúčtované plnenie 338529,45 €, /plnenie 90,45 %/.  Odvody  117489,42 € /plnenie 
102,85 %.  Položka 630 - Tovary a služby je 210391,64 €, splnená na 111,98 % . V položke 640 –Bežné 
transfery boli zúčtované náhrady PN vo výške  2293,36 € , hmotná núdza  196,- € a odchodné   
7108,00 €.                          
         
 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

 Bežné výdavky  spolu: 685489,00 676007,87 98,61 
610 Mzdy, platy a osob. vyrovnania 374267,00 338529,45 90,45 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 114232,00 117489,42 102,85 
630 Tovary a služby 187882,00 210391,64 111,98 
640 Bežné transfery 9108,00 9597,36 105,37   

 
 
Rozpis výdavkov na položke 610-mzdy, platy   

 
 
Položka 610- Mzdy, platy 
 
Položka 610 Mzdové výdavky bola čerpaná na  90,45 %  čiastkou  338529,45 €. 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie  v € 
k 31.12.2017 

            
Plnenie v % 

610 Mzdy, platy spolu: 374267,00 338529,45 90,45 
611 Tarifný plat 336140,00 299883,20 88,91 
612001 Osobné príplatky 25123,00 25112,75 99,95 
614 Odmeny  /zdroj 41 / 9478,00 10007,50 105,58 
614 Odmeny    /zdroj 111/ 3526,00 3526,00 100,00 

 
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
 
K termínu 31.12.2017 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 43,7. V roku 2017  bola 
priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov   646,- €. 
 
 
Rozpis výdavkov na položke  620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
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Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní 

 
Z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni  bolo  za rok 2017 odvedené   117489,42                  
€, plnenie    na  102,85  %. 
V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody za zamestnanca pracujúceho  na základe dohody o pracovnej 
činnosti.  
 
 
 
Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby 
 
Položka 631 – Cestovné náhrady tuzemské 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

631 Cestovné  200,00 243,88 121,94 
 
Položka 631 cestovné náhrady, predstavuje cestovné náhrady  spojené s výdavkami na školenie 
a vzdelávanie pedagogických pracovníkov, vedúcej školskej jedálne a ekonómky.  Bolo vyčerpané   
243,88 €, t.j.  121,94 %.  
 
 
Položka  632 – Energie ,voda a komunikácie 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

632 Bežné výdavky  spolu:          48 600,00 55232,04 113,64 
632001 Energie: 39 600,00 43657,13 110,24 
 Elektrina 8 000,00 8919,25 111,49 
 kúrenie 19 600,00 25815,88 131,71 
 Plyn 12 000,00 8922,00 74,35 
632002 Vodné stočné 6 500,00 9062,23 139,41 
632003 Poštovné a telekom. služby 2 500,00 2512,68 100,50 

 
Položka energie, voda a komunikácie 632 je splnená za rok 2017 na 113,64 %, sumou  55 232,04 €. 
Z toho energie – položka 632001 je splnená na  110,24 %. Položka vodného, stočného – 632002 sa 
splnila na  139,41 %, položka 632003 – poštovné a  telekomunikácie je splnená na 100,50  %.  
 
Čerpanie na energie za  rok 2017: 
MŠ D. Štúra  16.570,04 €, MŚ Cukrovarská  16.498,- €, MŠ Fándlyho 11.046,-€ a MŠ Pažitná 11.118,-€.               
 
 
 
 
 
 
  

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 114232,00 117489,42 102,85 
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Položka 633 – Materiál  

položka Názov položky Rozpočet  v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

633 Bežné výdavky spolu: 97368,00 101829,16 104,58 
633006 Všeobecný materiál  /41 + 4.11.1/ 27218,00 41540,41 152,62 
633009 Knihy, časopisy, odbor. literatúra 4 200,00 3804,03 90,57 
633010 Pracovné  odevy, obuv 2100,00 2099,26 99,96 
633011 Potraviny     /41 + 72f/ 63850,00 54385,46 85,17 

 
Položka 633 – Materiál -  finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške  101 829,16 €,  104,58  %.  Na 
jednotlivých elokovaných pracoviskách bolo čerpanie nasledovné: 
MŠ D. Štúra  30.550,16,- €, MŠ Cukrovarská 30.448,- €, MŠ Fándlyho 20.365,- €  a  MŠ Pažitná 
20.466,- €.                 
 
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, dospelých , kosačku a chladničku pre elokované pracovisko na ul. Pažitnej. Boli  obstarané 
pracovné stoly, drezy, gastronádoba a varič cestovín do ŠJ na MŠ D. Štúra a tiež na elokované 
pracoviská. /program 4.11.1 – bežné výdavky  s účelovým určením na  MTZ školských jedální/. 
Schválená suma v rozpočte bola 10 450,-€,  ktorá  sa aj vyčerpala vo výške  10.375,02 €. 
Zakúpili sme umývačku riadu pre MŠ D. Štúra, kuchynské potreby pre ŠJ, ďalej koberce a nábytok sa 
doplnil do tried. /stôl, stoličky, sedadlá/ 
 
Položka 635 Rutinná a štandardná služba 

položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

635 
Rutinná a štandardná 
údržba 6 000,00 8066,05 134,43 

635001 Interiérové vybavenie               500,00 500,00 100,00 
635004 Údržba prístrojov 1 500,00 2257,00 150,46 
635006 Oprava a údržba budov 4 000,00 5309,05 132,72 

 
 
Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených  za rok  2017  8 066,05 €, plnenie 
134,43 %. V  tejto sume inštalácie skenerov, ovládačov, diagnostika, nastavenie IKT, servisné práce na 
zabezpečovacom zariadení a tiež orezy stromov, oprava spadnutého stropu. 
 
Položka 637 – Služby  

položka Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie v % 
637 Služby  s p o l u:  35 714,00 45020,51                     126,05 
637001 Školenia, kurzy, semináre 112,00 112,00 100,00 
637004 Všeobecné služby 11 226,00 23863,65 212,57 
637005 Špeciálne služby (BOZP+PO) 600,00 600,00 100,00 
637012 Poplatky, odvody  /41+72f/ 1 000,00 924,85 92,48 
637014 Stravovanie 12 976,00 9582,46 73,84 
637015 Poistné 1 200,00 1159,34 96,61 
637016 Prídel do sociálneho fondu 2 600,00 2554,60 98,25 
637027 Odmeny zam.  mim.  pomeru 6 000,00 6223,61 103,72 
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 V položke služieb - 637  sú účtované všetky výdaje, ktoré sa týkajú MŠ D. Štúra a jej elok. pracovísk. 
Za rok 2017 boli zúčtované  v  tejto položke výdaje vo výške  45.020,51 €. Touto čiastkou je položka 
služieb v súhrne splnená na  126,05 %. 
 Finančné prostriedky boli použité na školenia a semináre pre pedagogických aj nepedagogických 
zamestnancov, dodanie odborných prác BOZP a PO, úrazové poistenie  detí, poplatky banke 
a odmeny z mimopracovného pomeru /dohody/. 
V položke  637004 – Všeobecné služby  sa vyčerpali  finančné prostriedky na spracovanie 
učtovníctva,inštalácie tlačiarní, verzie pre mzdový program VEMA,  program pre ŠJ,  za komunálny 
odpad, revízie el. inštalácie, bleskozvodov , elektrických spotrebičov, ročná prehliadka plynového  
zariadenia na elokovanom  pracovisku na ul. Cukrovarskej a Pažitnej. Ďalej bola prevedená  
deratizácia,elektroinštalačné práce pri zapájaní umývačky riadu,  odvoz odpadu ŠJ, montáž 
projektorov.  Finančné prostriedky boli použité  na opravu stropu, maliarske práce. 
 
 
Položka 640 – Náhrady  

položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

640 Náhrady s p o l u: 9 108,00 9 597,36 105,37 

642013 Odchodné 7 108,00 7 108,00 100,00 
642014 Hmotná núdza  - jednotliv.  196,00 100,00 
642015 Náhrady PN 2 000,00 2 293,36 114,66 

 
 
Náhrady za PN boli vyplatené  vo výške  2 293,36 €. 
Dotácia pre deti v hmotnej núdzi  za rok 2017  na stravu sa  čerpala vo výške  196,- €  a  školské  
potreby  16,60 €. Odchodné  vo výške 7 108,- €  sme vyplatili  dvom pedagogickým zamestnancom  a  
dvom zamestnancom školskej jedálne. 
 
  
Kapitálový transfer:  
 
Rozpočet kapitálových výdavkov:                   0,00 € 
Čerpanie k 31.12.2017:                                     0,00 € 
Prijatý kapitálový transfer:                               0,00 € 
 
Kapitálové výdavky  za rok  2017  sme nemali. 
 
 
Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu 
                                     
Zostatok účtu  SF k 1.1.2017:                  743,45 € 
Základný prídel – tvorba SF:                 2 753,43 € 
Prevod na poplatky:                                    60,00 € 
Príjmy spolu:                                           3 556,88 € 
 
 
Výdavky: 
Príspevok na stravu zamest.                      637,80 € 
Liečebná starostlivosť a 
Kultúrna činnosť /Deň učiteľov/            1 464,60 € 
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Jubilejná odmena:                                       200,00 € 
Poplatky                                                          57,22 € 
 
Výdavky spolu:                                        2 359,62 € 
 
 
Zostatok  sociálneho  fondu k 31.12.2017 je  1 197,26 €. 
 
 
 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy 

 
      Z Ministerstva školstva SR sme na rok 2017 dostali  normatívny príspevok na výchovu 
a vzdelávanie pre MŠ vo výške 12.134,00 €. Táto dotácia bola vyčerpaná   k 31.12.2017 v plnej výške.  
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 nakúpené učebné pomôcky - Svet škôlkára č. 7 a Človek, svet, príroda, bádateľské 
sety,hojdacia doska,skladačky, hračky, školský materiál, kancelársky papier, odborná a školská 
literatúra, školské tlačivá,  tonery do  tlačiarní v triedach, údržba výpočtovej techniky, softvéru, 
internet, inštalácie  programov  a AVG v triedach. Ďalej bola zakúpená sada hudobných nástrojov, 
geometrických tvarov, skúmavky v stojane a na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na 
aktivitách, výlety, exkurzie.  
Z tejto sumy bolo vyčerpané na odmeny  pedagogických zamestnancov  3.526,- €. 
Finančné prostriedky  boli použité hlavne na zakúpenie učebných pomôcok a školských potrieb pre 
MŠ D. Štúra a všetky elokované pracoviská. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Závery k rozborom MŠ D. Štúra  za rok  2017 

 
      V  roku 2017 boli finančné prostriedky vyčerpané v zmysle schváleného rozpočtu. K 31.12.2017 
bol rozpočet splnený v príjmovej časti na  92,96 %, sumou  127 080,45  €. Vo výdavkovej časti bolo 
plnenie na  98,61 % čiastkou 676 007,87 €.  
 
 
 
 
Sereď, 14.03.2018                                                                
 
 
 
                   
                                                                                                                                   Beata  L u k á č o v á 
 
Vyhotovila: Ščevíková                                                                                                  riaditeľka MŠ 
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