OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH
Dňa: 28.06.2018

Číslo: 8.
Por. č.:

8. Správa o hospodárení Materskej školy, Horná 11, Šenkvice
za rok 2017
Predkladá: Mgr. Monika Khúlová, riaditeľka MŠ
Spracovala: Mgr. Monika Khúlová, riaditeľka MŠ, Emília Mončeková, OcÚ v Šenkviciach

U Z N E S E N I E ......-IV./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

berie na vedomie
správu o hospodárení Materskej školy, Horná 11, Šenkvice
za rok 2017

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Správu o hospodárení Materskej školy, Horná 11, Šenkvice za rok 2017

Materská škola, Horná č. 11, 900 81 Šenkvice

Materiál na rokovanie komisií OZ, rady a obecného zastupiteľstva

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE
za r. 2017

Predkladá: Mgr. Monika Khúlová
Vypracovala: Emília Mončeková

Úvod :
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7-VI/OZ/2016 zo dňa 15.12.2016 schválilo rozpočet pre
Materskú školu na r. 2017 vo výške 341.450,00 €.
Následne úpravami rozpočtu v r. 2017, ktorých bolo spolu štyri, bola výška rozpočtu
schválená na sumu 451.397,00 €
Materská škola v Šenkviciach, ako rozpočtová organizácia predkladá údaje o rozpočtovom
hospodárení súhrnne spracované do správy o hospodárení.
Správa o hospodárení obsahuje tabuľkový prehľad o skutočnom čerpaní príjmov
a výdavkov rozpočtu za r. 2017.
Príjmy bežného rozpočtu z výkazu o plnení rozpočtu FIN 1-12:
Bežné príjmy

Kód
zdroja

312 001 Príspevok z úradu práce
223 002 vl. príjmy – školné
223 001 vl. príjmy – RN
292 012 – z dobropisov
292 017 – vratky (preplatky na
zdrav.poistení
Príjmy spolu :

111
72j
72f
41
41

10.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2017
17.000,00
24.000,00
9.000,00
0,00
0,00

Skutočné
výdavky
k 31.12.2017
17.551,89
24.199,10
9.119,56
184,60
2.906,22

35.000,00

50.000,00

53.961,37

Schválený
rozpočet 2017

Pozn. rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť limit výdavkov o prostriedky podľa § 23 Zák. č. 523/2004
Z.z.

Výdavky podľa zdrojov – KZ 111 predškoláci :

Tab.č.1
Skutočnosť k 31.12.2017
3.000,00
718,44

Zdroj
111
111

Text
614 – odmeny
633 001 – Interiérové vybavenie

111
111

633 009 - Knihy, časopisy, noviny, učeb.pomôcky
633 006 - Všeobecný materiál
637 004 – všeobecné služby

2.909,28
244,90
1.270,00

Spolu :

8.142,62

Výdavky podľa zdrojov – KZ 111 – príspevok z úradu práce na podporu zamestnanosti
Tab. č. 2
Zdroj
111

Text
611 – Tarifný,základný plat

111

62x xxx – Odvody
Spolu :

Skutočnosť k 31.12.2017
13.006,00
4.545,89
17.551,89

Príspevok na vzdelávanie predškolákov na r. 2017 bol schválený
Príspevok z úradu práce na podporu nezamestnanosti
Príjmy zo ŠR spolu :

vo výške 9.028,00 €
vo výške 17.551,89 €
vo výške 26.579,89 €

Vyčerpané prostriedky zo ŠR v r. 2017

vo výške 25.694,51 €

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR za r. 2017 a prenesené do nasledujúceho roka r. 2018 :
vo výške
885,38 €
Pozn. nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté po 1. októbri rozpočtového roka možno podľa Zák. 523/2004,
§ 8 ods. 5 použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka na úhradu faktúr.

Výdavky podľa zdrojov – KZ 131G – nevyčerpané prostriedky v r. 2016 a prenesené do r.
2017:
Tab. č. 3
Zdroj

Text

131G
131G

632 xxx – energie, poštové služby a telekom. infraštruktúra
636 002 – nájomné - prevádz.str.,prístr.,zar., techniky,
náradia
Spolu :

Skutočnosť
k 31.12.2016
512,20
105,76
617,96

Uvedené prostriedky zo ŠR sa musia vyčerpať do 31.03. daného roka, nesmú sa použiť na
mzdy, odvody a odmeny. Môžu sa použiť na prevádzkové náklady.
Výdavky podľa zdrojov – KZ 72j – čerpanie vl. príjmov - školné :
Tab. č. 4
Zdroj
72j

72j

Text
632xxx - Energie, vodné, stočné,
poštové a telekom.služby
633 006 – všeob.materiál
635 xxx- údržba budov, objektov alebo ich častí, údržba
prístrojov, strojov, zariadení, náradia, údržba softvéru
636 002 – nájomné za nájom – nájom predložiek

72j

637 001 – všeobecné služby, stravovanie, dane

72j
72j

Spolu :

Skutočnosť k 31.12.2017
17.714,20
2.028,51
712,81
537,80
3.205,78
24.199,10

Výdavky podľa zdrojov – KZ 72f – čerpanie vl. príjmov - réžijné náklady
v škol.jedálni – bežné výdavky :
Tab. č. 5
Zdroj
72f
72f
72f
72f

Text
614 – Odmeny
633 xxx – všeob.materiál, knihy, prevádzkové stroje,
prístroje, pracovné odevy......
635 xxx – údržba
637 004 – všeobecné služby,
Spolu :

Skutočnosť k 31.12.2017
1.669,00
4.975,93
2.436,36
38,27
9.119,56

Vedúca školskej jedálne v priebehu roka 2017 réžijné náklady použila na bežné výdavky
potrebné na chod kuchyne.
V zmysle postupov účtovania sa na účte školskej jedálne účtuje príjem za stravné a úhrada
faktúr KZ 72f a typ zdroja M /čo je mimo rozpočtu/ a preto je vo výkaze aj na príjmovej aj na
výdavkovej časti uvedená suma s typom zdroja M
Výdavky podľa zdrojov – KZ 72a– čerpanie vl. príjmov – sponzorské :
Tab. č. 6
Zdroj
72a

Skutočnosť k 31.12.2017
453,70
453,70

Text
633 009 – knihy, časopisy, noviny
Spolu :

Výdavky podľa zdrojov – Materská škola a školská jedáleň – KZ 41 - bežný transfér od
zriaďovateľa na prevádzku :
Tab. č. 7
Zdroj
41
41
41
41
41
41
41
41

Text
61x – Základný plat, príplatky, odmeny ...
62x – Poistenie a odvody
632 – Energie, vodné, stočné,
telekom.služby, internet
633 – Materiál (interiér.vybav., výpočt.tech.,všeob.materiál,
knihy, časopisy, prac.odevy....
635 – Údržba (výpočt.techn., strojov,prístr., budov
a priestorov, softvéru....)
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby ...
642 – Na nemoc.dávky, odchodné a odstupné
Spolu :

Skutočnosť k 31.12.2017
251.495,69
94.540,96
13.172,81
5.200,39
9. 924,54
805,01
19.741,93
1.847,69
396.729,02

Plnenie bežného rozpočtu – čerpanie podľa zdrojov (z výkazu o plnení
rozpočtu) – rekapitulácia
Bežné výdavky

Kód
zdroja

Upravený
rozpočet
k 31.12.2017
618,00
618,00

Skutočné
výdavky
k 31.12.2017
617,96
617,96

Výdavky z prenesených prostr. z r. 2016
Výdavky z prenesených prostriedkov

131G
131G

Výdavky z príspevku na predšk.výchovu
Výdavky z príspevku z úradu práce
Zdroj zo ŠR

111
111
111

7.400,00
10.000,00
17.400,00

9.029,00
17.540,00
26.569,00

8.142,62
17.551,89
25.694,51

Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa
Ostatné prostriedky – dobropisy
-preplatky na zdr.poist.
-šk.prijaté vopred
Zdroj – od zriaďovateľa a vl. príjmy

41
41
41
41
41

321.850,00
0,00
0,00
0,00
321.850,00

391.750,00
0,00
0,00
0,00
391.750,00

391.745,46
184,60
2.883,96
1.915,00
396.729,02

Výdavky z ostatných príjmov (sponzor.)
Výdavky zo školného
Výdavky z RN
Financovanie z ostatných zdrojov RO

72a
72j
72f
72x

0,00
0,00
2.200,00
2.200,00

Spolu :

Xxx

341.450,00

Schválený
rozpočet 2017
0,00
0,00

0,00
23.330,00
9.130,00
32.460,00

453,70
24.199,10
9.119,56
33.772,36

451.397,00

456.813,85

Transfer od zriaďovateľa na r. 2017 bol 391.750,00 €, čerpanie bolo vo výške 391.745,46 €,
rozdiel je 4,54 €.
Uvedený rozdiel vo výške 4,54 € vrátený zriaďovateľovi v r. 2018 ako nevyčerpané
prostriedky od zriaďovateľa z depozitu.

Komentár k správe o hospodárení
Materská škola ako samostatná rozpočtová organizácia hospodárila s financiami či už zo ŠR,
vlastnými príjmami ako sú : vlastné príjmy od rodičov – školné a réžijné náklady, alebo
z prostriedkov zriaďovateľa podľa svojich možností.
Finančné prostriedky zo ŠR určené na predškolákov materská škola použila prevažne na
odmeny pre učiteľky, ktoré učia deti predškolského veku, na zakúpenie interiérového
vybavenia tried, nákup kníh, učebných pomôcok, na všeobecný materiál, ktorý sa používa pri
výučbe a výchove detí predškolského veku. Celkový príspevok na predškolákov zo ŠR na rok
2017 bol vo výške 9.029,00 €, čerpanie bolo vo výške 8.142,62 € (viď Tab. č. 1). Rozdiel vo
výške 886,38 € bol koncom roka zaslaný zriaďovateľovi a následne bude použitý v r. 2018 na
prevádzkové náklady materskej školy.
Finančné prostriedky zo ŠR – príspevok z úradu práce na podporu zamestnanosti boli použité
na mzdy a odvody zamestnancov z úradu práce. (viď Tab. č. 2)
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR poskytnuté po 1. októbri rozpočtového roka možno
podľa Zák. č. 523/2004, § 8, ods. 5 použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.
Uvedené nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 617,96 € sa nesmú použiť na mzdy, odvody
a odmeny, tým pádom boli použité na prevádzkové náklady materskej školy (viď Tab. č. 3).
Vlastné príjmy od rodičov – školné materská škola použila na čiastočnú úhradu nákladov na
prevádzku materskej školy (viď Tab. č. 4)
Vlastné príjmy od rodičov – réžijné náklady v školskej jedálni vedúca ŠJ uvedené finančné
prostriedky použila na bežné výdavky potrebné na chod a vybavenie kuchýň a jedální
v obidvoch materských školách na Hornej aj na Záhradnej. (viď Tab. 5).
Materská škola v r. 2017 čerpala aj sponzorské finančné prostriedky, ktoré použila na nákup
kníh do materskej školy (viď Tab. č. 6).
Finančné prostriedky od zriaďovateľa Materská škola použila na prevádzku obidvoch
materských škôl na Hornej aj na Záhradnej ul. Zároveň z prostriedkov zriaďovateľa sa
vymenili svietidlá v budove Materskej škole na Hornej ul., kde obec poskytla transfer vo výške
9.000,00 €. (viď Tab. č. 7). V uvedenej tabuľke pod KZ 41 sú uvedené aj prijaté dobropisy,
preplatky na zdravotnom poistení a školné prijaté vopred (školné prijaté vopred bolo prijaté
v decembri 2016 za január 2017, následne suma vo výške 1.915,00 € bola zaslaná koncom
roka 2016 na účet zriaďovateľa na následne na začiatku roka 2017 boli uvedené prostriedky
prijaté a čerpané na prevádzku MŠ).
------------------------------------------------Mgr. Monika Khúlová
riaditeľka Materskej školy

