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Správa 
o hospodárení Materskej školy, ul.  Komenského 1137/37 Sereď 

za  rok 2017 
 
 
 

               Správa o hospodárení a čerpaní finančných prostriedkov  Materskej školy, ul. Komenského 
1137/37, Sereď,  je  vypracovaná v súlade so zákonom  593/2003 o financovaní základných škôl, 
stredných škôl  a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami  § 5 ods. 7) písm. g) 
zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
               Predkladaná správa hodnotí hospodárenie a plnenie rozpočtu  za obdobie  
od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 
 
               Materská škola so sídlom na ul. Komenského 1137/37, Sereď je samostatný právny subjekt – 
rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 01.01.2008. 
Štatutárom rozpočtovej organizácie je Bc. Iveta Fraňová. 
MŠ poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Súčasťou rozpočtovej organizácie sú tri školské jedálne, jedna výdajňa jedál a elokované triedy na ul. 
Komenského č. 1227/8,  ul. Podzámska  č. 2660/11, ul. Murgašova č.1991/8. 
Školské zariadenie poskytovalo v prvom polroku 2017 predprimárne vzdelávanie pre 246 žiakov v 11 
triedach,  z toho 100 predškolákov v piatich triedach a od 09/2017 do 12/2017 predprimárne 
vzdelávanie pre 246 žiakov, z toho 87 predškolákov. 
 
          
              Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 bol 43, z toho 23 pedagogických zamestnancov. 
Priemerný prepočítaný počet za rok 2017 bol 41,4 zamestnancov, z toho 23 pedagogických. 
K 31.12.2017 bolo v stave  23 pedagogických pracovníkov, 20 nepedagogických, a to ekonómka, 
vedúca školskej jedálne, údržbár,  sedem upratovačiek (z toho dve na  4,5h úväzok, jedna na 4h 
úväzok), desať  kuchárok. Priemerná mzda za rok 2017 predstavovala sumu 939,00 Eur pre 
pedagogického zamestnanca a 520,60 Eur pre nepedagogického zamestnanca. Okrem kmeňových 
pracovníkov v roku  2017 sme mali   uzatvorené  dve zmluvy na dohodu o pracovnej činnosti, a to 
počas vykurovacieho obdobia a na uzávierkové účtovné práce.  
    
 
              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 Komenského 
1137/37 v Seredi, schválil rozpočet materskej školy na rok 2017 na svojom riadnom zasadnutí  dňa 
08.12.2016 uznesením číslo 203/2016 vo výške 566 001,- €. 
 
 
Uznesením MsZ v Seredi č. 15 /2017 zo dňa 09.02.2017 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol 
rozpočet upravený na výšku 619 230,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 71/2017 zo dňa 27.04.2017 bola schválená II. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku 669 880,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 116/2017 zo dňa 22.06.2017 bola schválená III. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku 672 732,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 170/2017 zo dňa 21.09.2017 bola schválená IV. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku 692 780,- € 
Uznesením  MsZ v Seredi č. 267/2017 zo dňa 14.12.2017 bola schválenáVI. zmena rozpočtu, kde bol  
rozpočet upravený na výšku 695 468,- € 



2 
 

V súlade s uznesením č. 170/2017 zo dňa 21.09.2017 bola schválená dotácia z rezervného fondu  
na úhradu bežných výdavkov v objeme 35 249,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie 
kanalizácie na elokovanom pracovisku ul. Murgašova a na elokovanom pracovisku ul Podzámska.   
Prostriedky boli  k 31.12.2017 v plnej výške použité na krytie nákladov súvisiacich s účelovým 
určením. 
 
 
Schválený rozpočet 2017 po úpravách: 
 
1.    PRÍJMY CELKOM:                                                                              104 556,00 € 
2.       VÝDAVKY CELKOM:                                                                          695 468,00 € 
           z toho:  - bežné výdavky           672 371,00 € 
                          - kapitálové výdavky            23 097,00 € 
 
Členenie výdavkov podľa programov: 

Podprogram 4.2. Materské školy 
Bežné výdavky celkom:                                                                                                670 468,00 € 

Prvok 4.2.2    V tom – kód zdroja 41 (dotácia z mesta)                                              550 158,00 €                                                                                   
                         kód zdroja 41(z rozpočtu mesta - poslanecké)                            150,00 €                               
                       kód zdroja 41 (vlastné príjmy)                                                50 056,00 € 
                       kód zdroja 72f ( z úhrad stravy)                                              54 500,00 € 

                                                  kód zdroja 111 (zo ŠR - predškoláci)                                       15 604,00 € 
 
              Podprogram 4.11.  Opravy a údržba          25 000,00 € 
              Prvok 4.11.1            kód zdroja 41( 600-bežné výdavky)                                              1 903,00 €  
                          4.11.2             kód zdroja 41 (700-kapitálové výdavky)                                       23 097,00 € 
                                                
 
 
Prehľad záväzných ukazovateľov k 31.12.2017 
 

Prog. Zdroj Názov záväzného ukazovateľa Rozpočet  v €  
2017 

Skutočnosť v € 
k 31.12.2017 

Plneni
e v % 

4.2.2 41 Mzdové a osobné náklady   511 453,00  508 269,30   99,4  
4.2.2 41 Prevádzkové náklady      159 015,00 161 702,17 101,7  
4.2.2 46 Prevádz.náklady–Rez. fond nerozpočt. 0,00 35 249,00 xx 
4.11.1 41 Prevádzkové náklady 1 903,00 1 903,00 100,0 
  Bežné výdavky spolu: 672 371,00        707 123,47 105,2 
4.11.2 41 Kapitálové výdavky spolu:     23 097,00 23 096,75          100,0    
  Rozpočet celkom:     695 468,00        730 220,22       105,0  
         
4.2.2 41 Transfer na  bežnú  prevádzku 600 364,00      599 822,87      99,9 
4.2.2 72f Prijaté príspevky za stravné 54 500,00 54 089,40 99,2 
4.2.2 111 Nenormatívny príspevok z MŠ SR 15 604,00 16 072,00 103,0  
4.2.2 46 Transfer z RF - nerozpočtované 0,00 35 249,00 xx 
4.11.1 41 Transfer z rozpočtu mesta (bežné výd)   1 903,00 1 903,00             100,0  
4.11.2 41 Transfer - Kapitálové výdavky          23 097,00   23 096,75  100,0 
  Transfery a príjmy spolu: 695 468,00 730 233,02 105,0 
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Vlastné príjmy 
 
 
Vlastné príjmy boli rozpočtované na rok 2017 vo výške 104 556,00 €. Plnenie k 31.12.2017 na 103,8 % 
vo výške 108 550,03 €.  
 
 

 
položka 

 
Názov položky 

rozpočet 
2017 

plnenie v € 
k 31.12.2017 

% plnenia 

 Bežné príjmy spolu: 104 556,00 108 550,03 103,8 
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 11 664,00 11 528,68 98,8 
223002 Príspevky od rodičov - školné  35 000,00  34 651,64 99,0  
223003 Za stravné 54 500,00 58 973,49 108,2 
292012 Príjmy z dobropisov(preplatky na energiách)  1 432,00      1 432,29 100,0 
292017 Vratky 1 960,00 1 952,26 100,7 

 
 
Položka 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb je tvorená z réžie na stravu zamestnancov vo 
výške 7 045,50 €, režijných nákladov na stravu detí vo výške 2 610,72 € (dľa VZN č.4/2013),  príjem za  
stravu  od cudzích stravníkov 1 872,46 €.  
Položka 223002  Príspevky od rodičov -  je tvorená z príspevkov od rodičov žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  
Položka 223003 Za stravné - prijaté preddavky na stravu v školskej jedálni.  
Položka 292012 Príjmy z dobropisov – z vyúčtovania spotreby plynu za rok 2016.  
Položka 292017 Vratky – na položke sú účtované prijaté finančné prostriedky z ročného zúčtovania  
zdravotného poistenia.  
 
 
 
Bežné výdavky 
 
Výdavková časť rozpočtu k 31.12.2017 bola plnená na 105,2 % čiastkou  707 123,47 €.  

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

 Bežné výdavky s p o l u: 672 371,00 707 123,47 105,2 
610 Mzdy, platy a osob. vyrovnania   376 087,00  374 106,25 99,5 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 135 366,00 134 163,05 99,1 
630 Tovary a služby 154 366,00 156 808,76 101,6 

630 Tovary a služby – rezerv.fond 
(nerozpočtované) 

0,00 35 249,00 xx 

640 Bežné transfery         6 552,00 6 411,41 97,9 
640 Bežné transfery – hmot.núdza 

(nerozpočtované) 
0,00 385,00 xx 
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Rozpis výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie   
 

 
Položka 610- Mzdy, platy 
 
Položka 610 Mzdové výdavky bola čerpaná na 99,5%  čiastkou 374 106,25 €. 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie  v € 
k 31.12.2017 

            
Plnenie v % 

610 Mzdy, platy spolu: 376 087,00 374 106,25 99,5 
611 Tarifný plat 315 173,00 314 387,87 99,8 
612001 Osobné príplatky 14 366,00 14 043,58 97,8 
612002 Ostatné príplatky 29 448,00 28 706,30 97,5 
614 Odmeny 17 100,00 16 968,50 99,2 

 
Mzdy boli čerpané  z bežnej dotácie, kód zdroja 41 v sume 371 006,25 € a z kódu zdroja 111 v sume 
3 100 € na odmeny pedagogických zamestnancov v triedach predškolákov. 
Zastupovanie počas ospravedlnených absencií (dovolenky, krátkodobé PN, návšteva lekára, OČR)  
bolo riešené nadčasovou prácou kmeňových pracovníkov. Práca nad rámec pracovných povinností 
bola preplatená mzdou za nadčas. 
V roku 2017 boli vyplatené na základe kolektívnej zmluvy pri príležitosti životného jubilea odmeny vo 
výške jedného funkčného platu dvom  zamestnancom.  
Rozpočtované prostriedky na mzdy neboli vyčerpané v plnej výške z dôvodu čerpania PN 
zamestnancami a nižšou nadčasovou prácou v posledných mesiacoch roka oproti plánovanému 
rozpočtu.  
 
 
Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní 

 
Z kódu zdroja 41 Na poistné a príspevok do poisťovní  bola v roku 2017 skutočne čerpaná suma  
134 163,05 € . V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody za dvoch zamestnancov pracujúcich  na základe 
dohody o pracovnej činnosti a z vyplateného odchodného pri odchode do starobného dôchodku u 4 
zamestnancov.  
Rozpočtované prostriedky na soc. a zdravot. poistenie neboli v plnej výške vyčerpané z obdobných 
dôvodov, ako v prípade prostriedkov na mzdy a platy.  
 
 
 
 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

 

Plnenie v % 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 135 366,00 134 163,05 99,1 
621 Poistné do Všeob. zdrav. poist. 30 634,00 30 575,33 99,8 
623 Poistné do ostatných poist. 8 103,00 7 661,75 94,6 
625001 Na nemocenské poistenie 5 423,00 5 390,52 99,4 
625002 Na starobné poistenie 54 217,00 53 937,27 99,5 
625003 Na úrazové poistenie 3 098,00 3 084,78 99,6 
625004 Na invalidné poistenie 11 621,00 11 411,78 98,2 
625005 Na poistenie v nezamestnanosti 3 873,00 3 801,87 98,2 
625007 Na poist. do rezervného fondu 18 397,00 18 298,75 99,5 
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Položka 631 – Cestovné náhrady tuzemské 
Položka Názov položky Rozpočet v € 

2017 
Plnenie v € 

k 31.12.2017 
Plnenie v % 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 95,00 86,30 90,8% 
 
Položka 631 cestovné náhrady, predstavuje čerpanie z kódu zdroja 41 skutočné výdavky  na školenie 
a vzdelávanie pedagogických pracovníkov, vedúcej školskej jedálne a ekonómky. 
 
 
Položka  632 – Energie ,voda a komunikácie 

Položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

632 Bežné výdavky s p o l u: 47 582,00   47 206,53 99,2  
632001 Energie 41 292,00 41 023,27 99,3 
z toho elektrina 6 780,00   6 794,57 100,2 
 teplo 20 880,00   20 596,70 98,6  
 plyn 13 632,00 13 632,00   100,0 
632002 Vodné, stočné 3 390,00   3 301,74 97,4 
632003 Poštovné a kuriérske služby   110,00 102,85 93,5 
632004 Komunikačná infraštruktúra 890,00 881,53 99,0 
632005 Telekomunikačné služby 1 900,00 1 897,14 99,8 

 
Položka 632 energie, voda a komunikácie predstavuje čerpanie z kódu zdroja 41 v sume 47 206,53 €,  
z toho z vlastných príjmov bola hradená suma 40 867,28 €.  
Výdavky na  energie predstavujú zálohové platby na elektrickú energiu a plyn, náklady za vodné 
a stočné, poštové služby, internet a telefóny.  
(Preplatky za plyn z vyúčtovania minulých rokov sú  uvedené na položke 292012 v časti príjmy). 
 
 
 
Čerpanie energií v členení na elokované pracoviská: 

 
Položka Názov položky Komenského 

,,A“ 
Komenského 

,,B“ 
Podzámska Murgašova 

 Spolu za elok. pracovisko 18 654,10 9 402,61 5 407,09 13 742,73 
632001 Elektrina 2 200,02  1 527,36  1 259,61  1 807,58  
 Teplo 14 130,14  6 466,56  0,00  0,00 
 plyn 504,00 0,00 3 126,00 10 002,00  
632002 Vodné stočné 900,46 719,48 432,35 1 249,45 
632003 Poštovné, telekomunik. 102,85 0,00 0,00 0,00 
632004 Komunik. infraštrukt. 182,77 307,95 209,63 181,18 
632005 Telekomunikačné šlužby 633,86 381,26 379,50 502,52 
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Položka 633 – Materiál  
položka Názov položky Rozpočet  v € 

2017 
Plnenie v € 

k 31.12.2017 
Plnenie v % 

633 Bežné výdavky s p o l u: 80 267,00 83 235,53 103,7 
633001 Interiérové vybavenie 2 300,00 2 173,30 94,5 
633002 Výpočtová technika 2 900,00 3 204,35 110,5 
633003 Telekomunikačná technika 41,00 41,04 100,1 
633004 Prev. strojov, prístr., zariadení 3 403,00 4 097,91 120,4 
633006 Všeobecný materiál 5 803,00 7 624,76 131,4 
633009 Učebné pomôcky, knihy, časopis 9 500,00 10 144,42 106,8 
633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky 1 090,00 1 087,50 99,8 
633011 Potraviny 54 500,00 54 089,40 99,2 
633015 Palivá ako zdroj energie 60,00 53,26 88,8 
633018 Licencie 670,00 719,59 107,4 

 
 
Výdavky na tejto položke boli čerpané z bežnej dotácie  kód  zdroja  41 vo výške 16 559,13 €, z kódu 
zdroja 111 vo výške 12 587 € a z kódu zdroja 72f vo výške 54 089,40 € 
Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia - stolov a stoličiek na elokované 
pracovisko ul. Murgašova, podložky na koberec, 2 ks kancelárskych stoličiek,  
výpočtovej techniky – 2 ks počítačovej zostavy a 1 ks tlačiarne na el. pracovisko ul. Podzámska, 2ks 
počítačovej zostavy a 1 ks multifunkčnej tlačiarne na el. pracovisko Kom. A., 2ks počítačovej zostavy 
a 1 ks multifunkčnej tlačiarne na el. pracovisko Kom. B., 
prev.strojov, prístrojov – 1 ks tepovač, 1 ks vŕtačka, 1 ks, chladnička s mrazničkou, drobné náčinie do 
školských jedální, 1 ks sporák MORA, 3 ks elektrických krájačov Ritter, z programu 4.11.1 boli 
zakúpené kosačka, vyžínač, kuchynský robot do ŠJ na elok. pracovisku Murgašova v celkovej sume 
1 903 €, 
všeobecný materiál – čistiace prostriedky, maliarsky, elektroinštalačný a  vodoinštalačný materiál, 
mat. do lekárničiek, tonery, kancelárske potreby, toaletný papier, hračky na piesok, pracovné zošity, 
triedne knihy, pracovné odevy, 
potraviny – materiál na prípravu jedál v školských jedálňach, 
palivá ako zdroj energie – benzín, olej do kosačky 
licencie – aktualizácia softvéru školskej jedálne, licencie AVG, licencia web stránky školy, licencia aSc 
agendy.  
K výraznejšiemu prekročeniu rozpočtu došlo na položkách všeobecného materiálu a prevádz.strojov, 
kde sa v závere roka z ušetrených prostriedkov osobných výdavkov zakúpilo nevyhnutné vybavenie 
pre školskú jedáleň (krájače, riady a kuchynské náčinie) a lekárničky. 
   
Z  nenormatívnych finančných prostriedkov za predškolákov (kód zdroja  111) vo výške 12 587 €  
boli zakúpené učebné pomôcky a všeobecný materiál (výtvarný materiál, didaktické pomôcky, 
technické didaktické pomôcky, metodické zošity, knihy, CD, DVD, tonery).  
Z vlastných príjmov  kód zdroja 41 v sume 996,80 € boli zakúpené detské  posteľné obliečky  
(chránená dielňa).  
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Položka 635 Rutinná a štandardná služba 
položka Názov položky Rozpočet v € 

2017 
Plnenie v € 

k 31.12.2017 
Plnenie v % 

635 Rutinná a štandard.služ. 1 365,00 36 631,33 2683,3 
635001 Údr. interiérového vybavenia 25,00 25,00 100,00 
635002 Údr. výpočtovej techniky 760,00 777,20 102,3 
635004 Údr. prístroj., str. zariadení 580,00 578,14   99,7 
635006 Údr. budov,priestor.a obj. 0,00 1,99 xx 
635006 Údr. budov – nerozpočt. 0,00 35 249,00 xx 

Poskytnutá dotácia z rezervného fondu zriaďovateľa  (nerozpočtovaná) z kódu zdroja 46 na opravu 
havarijného stavu kanalizácie na MŠ Murgašova bola v celkovej sume 35 249 € a bola vyčerpaná na 
100%.    
Výdavky čerpané z kódu zdroja 41 v sume 1 382,33 € boli čerpané na opravy a údržbu dverí, PC siete, 
PC zostáv, interaktívnych tabúľ, opravy elektrického ohrievača vody na elok. pracovisku Kom. 
A a Kom. B., oprava sporáku na Kom. A.,   
 
 
 
Položka 636 – Nájomné za nájom  

položka Názov položky Rozpočet  v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

636 Služby s p o l u: 268,00 267,72 99,9 
636002 Prevádzk. strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia  
          268,00 267,72 99,9 

 
Výdavky čerpané z bežnej dotácie,  kód zdroja 41  za prenájom smetných nádob. 
 
Položka 637 – Služby  

položka Názov položky Rozpočet  v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

637 Služby s p o l u: 24 789,00 24 630,35 99,4 
637001 Školenia, kurzy, semináre           634,00 683,00 107,7 
637004 Všeobecné služby 2 990,00 3 841,24 128,5 
637005 Špeciálne služby (BOZP+PO) 600,00       600,00 100,0 
637012 Poplatky, odvod(bankové) 830,00 976,15 117,6 
637014 Stravovanie  7 900,00 7 294,74 92,3 
637015 Poistné 497,00 327,28 65,9 
637016 Prídel do sociálneho fondu 3 300,00 3 200,11 97,0 
637027 Odmeny  mimoprac. pomeru 6 585,00 6 255,00 95,0 
637035 Dane 1 453,00 1 452,83 100,0 

 
Výdavky na tejto položke čerpané z bežnej dotácie kód zdroja 41 vo výške 24 630,35 €. 
Položka  obsahuje čerpanie rozpočtu na  školenia a semináre (riaditeľka MŠ,  pedagogický personál), 
všeobecné služby (poplatky za revízne správy, poplatok za kuchynský odpad, deratizácia a iné), 
povinné školenie zamestnancov v BOZP a PO, bankové poplatky, príspevok na stravu zamestnancov, 
úrazové poistenie detí, tvorba SF, odmeny z mimopracovného pomeru ( 2 zamestnanci na dohodu) 
a poplatok za komunálny odpad. 
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Položka 640 – Náhrady  
položka Názov položky Rozpočet v € 

2017 
Plnenie v € 

k 31.12.2017 
Plnenie v % 

640 Náhrady s p o l u: 6 552,00 6 796,41 103,7 
642013 Na odchodné 4 652,00 4 614,00 99,2 
642014 Jednotlivcovi 0,00 385,00 xx 
642015 náhrady PN 1 900,00 1 797,41 94,6 

Výdavky na tejto položke poskytnuté z bežnej dotácie kód zdroja 41 vo výške  6 411,41 € - čerpané 
na odchodné v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy pre štyri zamestnankyne odchádzajúce 
do starobného dôchodku a na náhrady pri dočasnej práceneschopnosti.  
Výdavky poskytnuté z kódu zdroja 111 – dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu  v sume 385,00€.  

 
 
 

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

položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

713 Nákup stroj.,prístr. a zariad. 6 518,00 6 517,63 100,0 

713001 Interiérové vybavenie 4 643,00 4 642,91 100,0 
713004 Prev. strojov, prístr., zariad. 1 875,00 1 874,72 100,0 

 
Finančné prostriedky poskytnuté z kódu zdroja 41 a boli čerpané na zakúpenie súboru zariadení 
(stoly, regále, police, skrinky) a umývačky riadu do školskej jedálne na elok. pracovisko Kom. A. 
 
Položka  717 -  Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 
  

položka Názov položky Rozpočet v € 
2017 

Plnenie v € 
k 31.12.2017 

Plnenie v % 

717002 Rekonštrukcia a 
modernizácia 

16 579,00 16 579,12 100,0 

Poskytnuté z kódu zdroja  41 – finančné prostriedky určené na  rekonštrukciu kuchyne na 
elokovanom pracovisku Komenského ,,A,, V rámci rekonštrukcie sa vymenili elektrické rozvody, 
podlahy a obklady. 
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Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2017 
 
 
Bežný transfer na prevádzku – program 4.2.2 kód zdroja 41 a 72f 
Plánovaný ročný transfer                                   654 864,00 € 
K 31.12.2017 skutočnosť                                    658 796,36 €    (100,6%) 
 
 
Bežný transfér – program 4.11.1 kód zdroja 41 
Schválený transfer                                             1 903,00 € 
K 31.12.2017 skutočnosť                                  1 903,00 € (100%) 
 
 
Kapitálový transfer – program 4.11.2 kód zdroja 41 
Schválený transfer                                           23 097,00 € 
K 31.12.2017 skutočnosť                                23 096,75 € (100%) 
 
 
Transfer  z rezervného fondu - program 4.2.2. kód zdroja 46 
Schválený transfer                                          35 249,00 € 
K 31.12.2017 skutočnosť                               35 249,00 €  (100%) 
 
Transfer zo ŠR – program 4.2.2. kód zdroja 111 predškoláci 
Schválený transfer                                          15 604,00 € 
K 31.12.2016  skutočnosť                              15 604,00 €   (100%) 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy 
Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi v k 31.12.2017 vo výške 385,00 €. 
Príspevok na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi vo výške 83,00 €.  
Všetky tieto prostriedky boli čerpané vo výške 100% na určený účel a vyúčtované so zriaďovateľom. 
 
 
Príjmy zo ŠR - kód 111 predškoláci 
V roku 2017 nám boli poukázané  finančné prostriedky z kódu 111- predškoláci v sume  
15 604,00 €. Prostriedky boli použité na zakúpenie didaktických pomôcok (stolové hry, stavebnice, 
puzzle, ...), knihy (rozprávky, grafomotorika, Svet škôlkara...), výtvarný materiál a výpočtovej techniky 
do tried predškolákov. 
 
 
 
Materská škola nemá príjmy z prenájmu. 
 
 
 
 
Pohľadávky k 31.12.2017 
Materská škola neeviduje  žiadne pohľadávky po lehote splatnosti. 
 
Záväzky k 31.12.2017 
Materská škola neeviduje k 31.12.2017 žiadne záväzky po lehote splatnosti. Všetky vykázané záväzky 
sú v lehote splatnosti, vyplývajú z pracovno-právnych a dodávateľských vzťahov za mesiac december 
2017 v členení: 
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321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov :  476,96 € fa za tovar do školskej jedálne 
323 – Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky:  14 624,76 € 
324 – Prijaté preddavky: 7 823,87 € - vopred uhradené stravné na mesiac január 2018 
331 – Záväzky voči zamestnancom výplaty december  2017:  26 821,37 € 
336 – Záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia za december 2017:  16 361,72 € 
342 – Daň zo závislej činnosti z miezd za december 2017:  2 864,73 € 
379 – Iné záväzky – voči zamestnancom december  2017: sporenie 33,19 €, odbory 43,87 €  
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
   
Spracovala:                                                                                  Predkladá    
Bibiana Prívozníková,                                                                 Bc. Iveta Fraňová                    
ekonómka                                                                                    riaditeľka MŠ 

 
 
 
 

V Seredi dňa, 16.03.2018 
 
 
 
 


