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1. Úvod  

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov, ustanoveniami § 5 ods. 7. písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za  

obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.  
 

2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie (z hľadiska financovania).  

Materská škola je samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je mesto Žilina od 01.01.2004. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Súčasťou rozpočtovej organizácie je školská jedáleň.  
 

V materskej škole je 19 zamestnancov, z toho 11 pedagogických ( z toho 1 na 0,5 úväzok), 8 

nepedagogických (1 vedúca školskej jedálne na 0,54 úväzok, 1 hlavná kuchárka, 1 pomocná 

kuchárka na plný úväzok a 1 na 0,54 úväzok, 1 školníčka a 2 upratovačky na 0,66 úväzok, 1 

zdravotná sestra – ortoptistka). 
 

V roku 2014 materská škola  poskytovala predprimárne vzdelávanie 102 deťom  v 5 triedach, 

z toho 29 predškolákov.  
 

Účtovníctvo školy spracúva  p. Monika Kolimarová - účtovníčka, zamestnankyňa 

Materskej školy, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina. 
 

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie  

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania. 

Zdroje financovania : v zmysle zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR 

č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 

 dotácie z podielových daní z mesta Žilina, 

 prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov 

a zariadenia školy, 

 príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov výchovy a vzdelávania, 

 príspevky a dary, 

 iné zdroje podľa osobitného predpisu. 
 

Dotácie  od zriaďovateľa z podielových daní boli čerpané v kapitole bežné výdavky. 

Mzdy zamestnancom boli vyplácané v pravidelných výplatných termínoch počas celého 

kalendárneho roku 2014. 

Mzdy zamestnanci MŠ 610 122 606,55€  

https://www.minedu.sk/data/att/6584.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/6584.rtf
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Odvody boli odvádzané do poisťovní v zmysle príslušných zákonov pravidelne počas 

celého kalendárneho roku 2014. 

Odvody 620 42 813,29 

Odstupné, PN, priepustky, 

odchodné 642 1 808,89 
 

Originálne kompetencie na mzdy a odvody spolu:             167 228,73 € 

Originálne kompetencie na prevádzku spolu:               33 099,00 € 

Z originálnych kompetencií účelovo viazané finančné prostriedky: 10 429,00 € 
 

Čerpanie financií z podielových daní: 

Cestovné výdavky 631 28,95 

Energie, voda, a komunikácie 632 11 198,84 

Materiál a dodávky 633 4 815,16 

Rutinná a štandardná údržba 635 3 212,85 

Ostatné tovary a služby 637 3 414,20 

Spolu:   22 670,00 € 
 

Čerpanie financií z podielových daní účelovo viazaných: 

Materiál a dodávky 633 3 000,00 

Rutinná a štandardná údržba 635 3 196,00 

Ostatné tovary a služby 637 4 233,00 

Spolu:   10 429,00 € 
 

Financie  na materiál a dodávky vo výške 3 000,00 € a na rutinnú, štandardnú údržbu  vo 

výške 3 196,00 € boli použité na rekonštrukciu  detských sociálnych zariadení. 

Ostatné tovary a služby 637 

antikorové regáli ŠJ 890,00 

profi umývačka ŠJ 1 464,00 

chladnička LIEBHERR  ŠJ 743,00 

šatníky pre zamestnancov 1 136,00 

Spolu:  4 233,00 € 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov:  10 000,00 € na synoptofór – do ortoptickej miestnosti. 
 

Prenesené kompetencie: 

Normatívny príspevok  MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zaslaný vo výške                  

5 154,00 €. 

Dotácia z Úradu vlády SR   2 700,00 €  na údržbu detských sociálnych zariadení. 
 

Čerpanie príspevku na výchovu a vzdelávanie: 

Materiál a dodávky: 633 

knihy 385,11 

softwér pre deti  na IT 203,40 
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pomôcky 2 540,86 

hlavolamy 317,40 

výtvarný materiál 755,51 

hračky 951,72 

Spolu: 5 154,00 € 

   

Sociálny fond:  

Sociálny fond Suma v €: 

zostatok rok 2013 903,24 

tvorba rok 2014 1 261,76 

Spolu: 2 165,00 

Čerpanie 2014: 1 102,80 

zostatok rok 2014: 1 062,20 
 

Príjmy: 

Príjmy tvorili prostriedky za prenájom a príspevky od rodičov.  

Príjmy za rok 2014:       17 745,03 € 

Čerpané v roku 2014:       17 745,03 € 
 

Čerpanie príjmových financií: 

Energie, voda, a komunikácie 632 9 041,61 

Materiál a dodávky 633 5 107,72 

Dopravné 634 120,00 

Rutinná a štandardná údržba 635 1 252,65 

Ostatné tovary a služby 637 2 223,05 

Spolu:   17 745,03 
 

Sponzorské :  

Sponzorské Suma v €: 

zostatok rok 2013 1541,34 

príjem rok 2014 1567,61 

Spolu: 3108,95 

Čerpanie 2014: 2185,00 

zostatok rok 2014: 923,95 
 

Čerpanie sponzorských financií: 

1 000,00 € bolo použitých na nákup posteľného prádla a 1 185,00 nábytok do 3.triedy. 
 

Hmotná núdza:  

Hmotná núdza : Dotácia v €: Čerpanie v €: 

Stravovanie 298,00 298,00 

Školské potreby 33,20 33,20 

 
 

V Žiline dňa  21. 01. 2015                                  vypracovala : Mgr. Mária Mihálková 

                                                                                                                        riaditeľka školy 


