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Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje 
 
 
plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za  
rok 2019 podľa predloženej tabuľkovej prílohy.
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Dôvodová správa 
 
Financovanie regionálneho školstva v roku 2019  upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení zmien a doplnkov. 

Financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD v zriaďovacej pôsobnosti obcí  upravuje § 7a zákona č. 597/2003 

Z. z., Zákon  o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 564/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane územnej 

samospráve č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/ 2003 Z. z. 

o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Čerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií bolo na základe potrieb opráv, 

nákupu materiálno technického zabezpečenia, bežnej údržby pre bezpečnú prevádzku školy 

a školských zariadení v budovách ZŠ a MŠ vyplývajúcich z kontrol, revízií a akútnych 

potrieb. 

 

Pri čerpaní finančných prostriedkov  sme postupovali  podľa platnej rozpočtovej klasifikácie 

na jednotlivé triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu, podľa platných nájomných zmlúv, 

dodávateľských zmlúv atď.  

Pre potrebu mzdových prostriedkov  sme použili  mzdovú inventúru podľa nariadenia vlády 

SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 

pri  výkone práce vo verejnom záujme. Pedagogických a odborných zamestnancov o  10% 

zvýšenie od septembra do decembra a nepedagogických zamestnancov o 10,0 % zvýšenie 

od septembra do decembra príslušného roku.  

 

Pri čerpaní finančných prostriedkov  z originálnych kompetencií sme rozpočet naplnili na 

84,81 %  v príjmovej časti a vo výdavkovej časti v materskej škole na 99,33 %, v školskom 

klube na 97,50 %, v školskej jedálni a kuchyni na 87,04%. Pri čerpaní finančných 

prostriedkov z prenesených kompetencií nebolo prekročené čerpanie rozpočtu. V roku 2019 

boli vykonané a schválené miestnym zastupiteľstvom jednohlasne  všetkými prítomnými 

poslancami tri rozpočtové opatrenia. Posledná úprava rozpočtu sa vykonala v rámci 

rozpočtového opatrenia č.3 dňa 17.12.2019, ktorá bola schválená na zasadnutí MZ Rusovce. 

Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom.  
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Čerpania fin. prostriedkov po položkách 
 
 
Príjmy 
 
212003 - z prenájmov:  -  905,59 €  Oproti predošlému roku sme v tejto položke rozpočet 

navýšili o 5,50 % a však sa tento náš predpoklad nenaplnil. Znížený záujem o prenájom 

priestorov v ZŠ s MŠ po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, hlavne 

priestory školskej jedálne a kuchyne, ktoré boli naplánované na prerábanie.    

                                         
223002 – popl. MŠ:          34 750,00 € 

223002 – popl. ŠKD:           39 717,00 € 

223003 – popl. ŠJ – CS:           4 753,60 € 

223003 – popl- ŠJ – réžia:            30 582,39 € 

223003 – popl- ŠJ – potraviny:    57 337,69 € 

243   - kreditné úroky                  0,00 € 

311   - dary –                                 500,00  € 

1106     - projekt  - ľudské zdroje  16 081,31 € 

 

Spolu sa celkovo príjmy naplnili na 84,81 % z predpokladaného nastavenia rozpočtu na rok 

2019 a nepodarilo sa nám naplniť príjmy nakoľko sme príjmovú časť v jednotlivých položkách 

zvyšovali od 5% až do 25% oproti predchádzajúcemu roku 2018 ale nedosiahli sme 

z objektívnych príčin naplniteľnosť príjmov na 100%. Napriek tomuto sme na prevádzkové 

a mzdové náklady nežiadali zriaďovateľa o navýšenie finančných prostriedkov v rámci 

originálnych  kompetencií počas roku 2019, všetky úpravy v rozpočte sa udiali 

v rozpočtových opatrenia č.1 až č.3, ktoré boli zastupiteľstvom jednohlasne schválené.  

 
Základná škola - ZŠ 
 
 
611, 612 – čiastočne zmenená skladba zamestnancov, tarifné platy, zvýšenie platu za  prax, 

príplatky za špecializované činnosti (vykonávanie funkcie  triedneho učiteľa, koordinátori,  

uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ, kreditové príplatky, .....), asistent učiteľa, záujmová 

činnosť žiakov hradená zo vzdelávacích poukazov. Prekročenie položky – príplatky o 3,72%  

bolo z dôvodu navýšenia a dofinancovania osobných príplatkov v zmysle platnej legislatívy. 

V položkách odmeny, riadiace a kreditové príplatky  sme z tohto dôvodu ušetrili finančné 

prostriedky zdroje. V položke odmeny - nájmy sme šetrili finančné prostriedky z dôvodu, že  

nebol taký príjem z nájmov ako sme mali rozpočtovaný v príjmovej časti. 
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621,625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové,  poistenie 

v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,  .......) je v súlade so zákonom  553/ 2003 Z. z. v z. 

n. p. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a 

zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyššie prekročenie pri poistnom do 

VŠZP a na nemocenské poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti.  

 
630 -   prevádzkové náklady:  
 
Energie: /632/ - mesačné zálohové platby elektrická energia, voda, zemný plyn, 

telekomunikácie, poštové služby – v položke energie prekročenie o 29,70 % (suma 2845,25 

€) podľa skutočného odberu a mesačného vyúčtovanie hlavne elektriky .  

 

Materiál: /633/ -  Wifi montážne práce a materiál 206,-€, oprava kopírky Canon, notebook do 

učebne 305,-€,lampa projektor HITACHI 146,-€, projektor Epson  521,-€, Oprava PC a 

presun kabeláže 188,-€, pojazdné stojany na mapy 2ks, taburetky k PC stolom do tried , 

hracia plocha a modely FIRST, tonery do kopírok farebné a čierne – 750,- €, projektor Epson 

s príslušenstvom 6ks 3380,- €,  diagnostika podlahového čistiaceho prístroja 163,- €, látkové 

rolety v kazete a montáž triedy, vestibul ZŠ, kabinety 4178,-€, Kovové regále 5 ks, 

dekoračné siete, Encyklopédie osobností  2ks - 675,-€, závesné mapy - 659,-  €,   učebnice 

matematiky pre ročníky – 350,- €, ZYXEL, UBNT UniFi úprava Wifi pripojenia – 823,- €, 

absolventské tričká, aktualizácie Raabe a odborné publikácie 434,- €, obaly na tablety a 

notebooky 20 ks - 445,-€, učebnice, pracovné listy učebné pomôcky Aj, Nj – 345,- €, výkon 

zdravotného dohľadu - 741,-€, učebné pomôcky I. stupeň, prvouka pre II. ročník, program 

ZIPPY , Mat. Fyz. Chémia tabuľky, pomôcky, barometer multimeter 20ks ,kalkulačky, učebná 

pomôcka Robotika, demonštratívny V/A meter uholníky generátor, magnetizmus 1780,- €,  

Vzdelávacie DVD Hudobná v., Chémia – 1172,- €, stoličky s pultom - 640,-€, predplatné  

odb. časopisy, virtuálna knižnica, seminár legislatíva - 335,-€,športové vaky s logom 350ks - 

1212,-€, služby k projektu 300,-€, perá a svietidlá - 104,-€, servisný poplatok a prenos 

reproduktory  projekt lampa BENQ - 305,-€, triedne knihy, púzdra na volejbalové stĺpy, bez 

kriedy plus, dosky na študentské stoly, hodinové zvonenie, súťaž Slávik, drevené hráčske 

stoly, pedagogické diáre, odborné publikácie, učebnice, pracovné listy učebné pomôcky Aj, 

Nj 1800,-€, obaly na tablety a notebooky 20 ks - 445,-€ , Materiál potrebný na údržbu 

priestorov a vybavenia ZŠ, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce 

hospodárskych zamestnancov atď.  

 
Údržba: /635/  - Riešenie bežnej údržby počas roka, upratovacie pomôcky, strojové čistenie 

všetky priestory a čistiace prostriedky  -2400,- €, pomôcky na matematiku, fyziku, chémiu 

975,00 €, výmena elektrického ohrievača  vody 396,- €, osvetlenie vstupu do budovy 220,00 
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€, nákup farebných tonerov – 343,00 - €, dopadová plocha vonkajšie hracie prvky 890,- €, 

mesačné platby za prenájom kontajnerových tried – 2 230,- €, oprava elektrického 

rozvádzača šatne v telocvični 330,00- €, revízia zvonenia , výmena prúdového chrániča 

učebňa unimobunky, osvetlenie budovy 375,00- €, pravidelná údržba priestorov budov, 

betonáž obrubníkov, zemné výkopové práce k dopadovej ploche 1 400,- €, servisné práce 

čerpadlo studňa 196,- €, odstránenie havarijného stavu vodovodné potrubie 496,- €, čistiace 

prostriedky koncentráty - 300,- €, kovový regál 6ks - 428,- €, údržba didaktickej techniky 

v učebniach, oprava kancelárskej techniky, servis a oprava kopírovacích strojov,  

elektrospotrebiče, servis kotlov, údržba školských didaktických pomôcok posypová soľ atď. 

 

Služby:  /637/  - Služby potrebné na denný chod  ZŠ. Prečerpaná položka o 4,29% bola 

z dôvodu zaslania finančných prostriedkov až po poslednej úprave z okresného úradu BA,  

aktualizácia programov Trimel, Wema, modul Wema GDPR, aktualizácia Asc agendy, 

mesačné služby, ktoré máme celoročne za zmluvnené mesačné spracovanie účtovníctva a 

miezd, služby správcu siete a výpočtovej techniky a didaktickej techniky a www stránky, 

predpísané revízie a kontroly a zriadení,  GDPR dokumentácia, dodávka montáž posuvných 

dverí telocvičňa 696,-€, poistenie zodpovednosti, majetku, žiakov a pedagogických 

zamestnancov, refakturácia nákladov na stavebné práce telocvičňa 12143,-€, kontajnery na 

zámok 7 ks  488,- €, čistiace prostriedky koncentráty, materiál a montáž kabinet, učebňa - 

604,-€, športové učebné pomôcky a športové oblečenie - 4890,-€, podlahová krytina pre 

zariadenia šatní telocvičňa - 5468,-€, stravné lístky pre zamestnancov, Lindstrom - prenájom 

a pranie rohoží, návleky na obuv, monitorovanie spoločných priestorov ZŠ, monitorovanie 

kotolne, virtuálna knižnica ostatné služby na zabezpečenie plynulého chodu ZŠ atď. 

 

Materská škola – MŠ  

 

Finančné prostriedky z originálnych kompetencii sú čerpané v zmysle potrieb a bezpečnosti 

prevádzky školských zariadení zriadených obcou u nás mestskou časťou. 

 

611 - tarifné platy,  zvýšenie platu za  prax, príplatky za špecializované činnosti  

(vykonávanie funkcie  triedneho učiteľa,   uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ,  kreditové 

príplatky ..... ), zvýšené stupnice platových taríf 

 

621 - zákonné odvody do poisťovní ( nemocenské, dôchodkové,  poistenie 

v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné, ....... ) je v súlade so zákonom  553/ 2003 Z. z. v z. 

n. p. o Odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a 
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zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyššie prekročenie pri poistnom do 

VŠZP. 

 

630 -   prevádzkové náklady:  
 

Energie: /632/ -  elektrická energia mesačná zálohová platba 1 200,00€, vodné stočné 

mesačná zálohová platba – 129,00€, telekomunikácie, poštové služby, rozhodnutia o prijatí 

a neprijatí detí do MŠ, z dôvodu finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli 

sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a uhrádzať, Prečerpanie položky energie  

o 2,75% čo je o 192,75€ podľa skutočností a vyúčtovacích faktúr. Vodné stočné prečerpanie 

položky o 7,59% čo je 113,79€ podľa skutočností a vyúčtovacích faktúr. 

 

Materiál:/ 633/ -  Skrine do spálni 4 ks, otočná stolička 6ks - 1209,- €, detský nábytok, 

učebné hudobné, didaktické pomôcky  560,- €, sedacia súprava stôl a stoličky - 401,- €,  

sklené a plastové  poháre na pitný režim,  kancelárske a školské potreby  1002- €, detské 

obliečky 380,-€ , servírovací vozík na stravu 95,00- €, exteriérový hrací prvok - Drevený 

vláčik - 3102,-€ , detské obliečky  583,-€, čistiace prostriedky -140,-€, filtre do vysavača -

100,-€, Interaktívny dotykový led panel s príslušenstvom 1890,-€ farebné tonery - 24,-€, 

predlžovacie káble, magnetická tabuľa, master box stavebnice 229, - €, sada na vytvorenie 

tunelu, rovnovážny had – 160,00 €, výkresy na maľovanie, učebné a didaktické pomôcky 

LOGICO PRIMO - 545,- € prostriedky na bežnú údržbu 610,- €, čistiace, náhradné diely 

a potreby nevyhnutné  pre výkon práce  vod. a inš. materiál, atď.  

 

Údržba: /635/ -  vymaľovanie troch spální s a demontáž priečky v triede 1000,- €, od 

programovanie zón a dodanie UPS, havarijné vyhľadávanie úniku vody v budove – 420,- €, 

vysprávky po elektrikároch a kancelárskych priestorov -560,- €, servisné práce na tepelnom 

čerpadle 325,- € ,atď.  

 

Služby: /637/ -   bežná prevádzka a služby vykonávané dodávateľskými  subjektmi potrebné 

na denný chod MŠ,  OLO odvoz a likvidácia odpadu, Lindstrom – rohože – čistenie 

a prenájom,  aktualizácie softvérov VEMA, TRIMEL, asc agenda, poistenie detí a 

zamestnancov, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO/mestská polícia, havarijný stav 

elektrických ohrievačov vody 2 ks - 838,00 - €, sieťky proti hmyzu, vonkajšie osvetlenie MŠ – 

433,00 €, dodávka  a výmena osvetlenia v MŠ  - 3175,-€,  bežná mesačná prevádzka 

zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál, čistiace prostriedky atď. 
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Školský klub detí – ŠKD 

 

Finančné prostriedky z originálnych kompetencii sú čerpané v zmysle potrieb a bezpečnosti 

prevádzky školských zariadení zriadených obcou. 

 

611, 614 - tarifné platy, zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli po úpravách v zmysle 

nových tabuliek pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancoch, financie získané na 

základe šetrenia v rámci poplatkov a osobných príplatkov. Týmto sme dofinancovali všetky 

mzdové prostriedky a nežiadali sme navýšenie od zriaďovateľa mestskej časti čím sme šetrili 

ďalšie finančné prostriedky. 

 

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní (nemocenské, dôchodkové, poistenie 

v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,  ....... ) je v súlade so zákonom  553/ 2003 Z. z. v z. 

n. p. o Odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a 

zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyššie prekročenie pri poistnom do 

VŠZP, nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, 

poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu. 

 

630 -   prevádzkové náklady:  
 
Energie: /632/ -  elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby, finančné krytie aj 

správy siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných úprav zaradiť a 

uhrádzať, všetky náklady sa rozúčtovávajú percentuálnym podielom.   

  

Materiál:/ 633/ - Vysielačka 1 pár - 46,- €, nákup školských potrieb drobný spotrebný 

materiál pre činnosť v oddelenia ŠKD, Laminátor  - 199,-€,  skladacia tabuľa 148,- €, 

spotrebný materiál a kancelárske potreby - 413,- €, Hracie prvky, didaktické pomôcky, 

kreatívny materiál (farebný papier, výkresy A3, A4,  fólie, korálky, dekoračný materiál, stuhy, 

drevené ozdoby, korok, navliekacie lanká atď.) - 1000,- € Hračky (lego, skladačky, puzzle, 

spoločenské hry, monopoly, twister) - 700,-€ atď. 

 

Služby: /637/ - Zahŕňajú výdavky  za služby vykonávané dodávateľskými  subjektmi 

potrebné na denný chod ŠKD. OLO odvoz a likvidácia odpadu, predpísané revízie a kontroly 

zariadení (elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, hydrantov,  signalizácie, revízia 

elektrospotrebičov), spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok služby správcu  siete a 

výpočtovej techniky a didaktickej techniky ročný poplatok, aktualizácie softvérov VEMA, 

TRIMEL, poistenie detí, zamestnancov a majetku, zodpovednosť 1014,-€,  údržba RZS/TPS 
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a napojenie objektu na PCO/mestská. Dodávateľské služby sa rozúčtovávajú percentuálne 

na jednotlivé prevádzky.  dekoračné siete, výkresy na maľovanie, samolepiace holografické 

hárky, lesklý a farebný papier, sady do piesku, skladačky, farebné písmená na prevliekanie  - 

420,-€, čistiace prostriedky, kancelárske a školské prostriedky a čistiace prostriedky a 

koncentráty - 1100,-€, stravné poukážky, realizácia dopadovej plochy na ihrisku rozúčtovaná 

pomerná časť  - 415,00 €, písací stôl  2 ks - 310,-€ atď. 

 

 

Školská jedáleň a kuchyňa- ŠJa K 

 

Finančné prostriedky z originálnych kompetencii sú čerpané v zmysle potrieb a bezpečnosti 

prevádzky školských zariadení zriadených obcou. 

 

611, 612  - tarifné platy,  príplatky ( riadiaci, osobný príplatok, výkonnostný príplatok, 

nadčasy), zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli po úpravách v zmysle nových tabuliek 

pre nepedagogických zamestnancoch , ktoré v konečnom dôsledku boli vyššie ako 

avizovaných 10% v rámci úprav v tabuľkách pre nepedagogických zamestnancoch. 

 

621, 625 - zákonné odvody do poisťovní ( nemocenské, dôchodkové,  poistenie 

v nezamestnanosti, zdravotné, invalidné,  ....... ) je v súlade so zákonom  553/ 2003 Z. z. v z. 

n. p. o Odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a 

zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyššie prekročenie pri poistnom do 

VŠZP, nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, 

poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu. 

 
630 -   prevádzkové náklady:  
 

Energie: /632/ - elektrická energia, voda, telekomunikácie, poštové služby. Z dôvodu 

finančného krytia aj správy siete mesačne, ktoré sme museli sme podľa nových zákonných 

úprav zaradiť a uhrádzať. Refakturácia nákladov za energie 3800,-€ pre mestskú časť 

nakoľko sme od 1.9. 2019 sme sa presťahovali dočasne do objektu novej školskej jedálne 

a kuchyne v dome kultúry.  Zvýšené rozpočtované finančné krytie energií je z tohto dôvodu 

dvojmo uhrádzame zálohové platby za energie. Nevyčerpanie všetkých energií bolo 

v dôsledku zníženého príjmu v rámci poplatkov, ktoré boli rozpočtované.  

 

Materiál: /633/-  Materiál potrebný na plynulý chod ŠJ a K, Strojný oplach do umývačky riadu 

275,-€, náplň do kopírky  216,-€, Čistiace prostriedky, upratovací vozík 2230,- €, chladnička 
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a mikrovlnná rúra - 360,- €, nákup kastrólov a hrncov 150,00,- €, sklenené poháre 102,- €, 

taniere hlboké, plytké , dezertné, kastróly a pokrievky - 1260,- €, kuchynské náradia a 

umývacie a leštiace prostriedky do umývačiek riadov - 890,- €, nástenná lekárnička 231,- €   

predplatné časopisu škola a stravovanie – 98,00- €, bežná mesačná prevádzka 

zazmluvnená, hygienické potreby atď.    

  

 

Služby: /637/ - Vývoz odpadu Eko oil Slovakia, výdavky  za služby vykonávané 

dodávateľskými  subjektmi potrebné na denný chod ŠJ a K,  OLO odvoz a likvidácia odpadu   

spracovanie účtovníctva a miezd ročný poplatok služby správcu  siete a výpočtovej techniky 

-  ročný poplatok, Lindstrom rohože – čistenie a prenájom,  aktualizácie softvérov VEMA, 

TRIMEL, údržba RZS/TPS a napojenie objektu na PCO a mesačný monitoring objektu 

mestská polícia, deratizácia. Revízia systémov EZS, elektrospotrebičov, ručného náradia 

502,-€, oprava umývačky riadu - 135,- €, oprava varných kotlov, tesnenia 128,00,- €. 

Havarijné čistenie lapačov tukov – 990,00- €, kalibrácia váh a revízne správy 286,00- €, atď. 
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Čerpanie rozpočtu za rok 2019  
Príjmy     

účet položka ZDROJ POPIS 

Rozpočet  
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

%plnenie Poznámky 

  

                  

3 212003 41 z prenájmov 9 000 8 094,41 89,94 

Oproti predošlému roku sme v 

tejto položke rozpočet navýšili o 

5,50 % a však sa tento náš 

predpoklad nenaplnil znížený 

záujem o prenájom ŠJ a K       

1 223002 41 poplatky materská škola 37 000 34 750,00 93,92 
Viacej detí predškolského veku , 

ktoré neplatia poplatky   

2 223002 41 poplatky školský klub 42 600 39 717,00 93,23 

Zvýšená rozpočtovaná suma na 

základe predchádzajúceho roku 

2018 o 25% avšak naše 

predpoklady sa úplne nenaplnili    

4 223003 41 poplatky šj - cudzí stravníci 5 000 4 753,60 95,07 

Oproti predošlému roku sme v 

tejto položke rozpočet navýšili 

o10 % a Menší počet stravníkov 

ako bol predpoklad    

5 223003 41 poplatky šj - režijné náklady uzn.MZ 48 754 30 582,39 62,73 

O 37,27% menej vybraných 

finančných prostriedkov ako bol 

predpoklad pri tvorbe rozpočtu 

na rok 2019.nakolko od 1.9. 2019 

bol predpokladaný vyšší počet 

stravníkov zo základnej školy 

z dôvodu  príspevku na 

stravovanie v ZŠ schváleného 

štátom.    
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9 223003 72f poplatky šj - potraviny 66 596 57 337,69 86,10 

odhadovaný rozpočtovaný 

potravinový účet, spotreba 

potravín na prípravu jedál je 

podľa skutočného stavu 

vydaných jedál   

102 311 72a dary 1 000 500,00 50,00 príjem podľa skutočnosti   

7   11O6 projekt 14 956 16 081,31 107,52 

Účelové finančné prostriedky 

určené na projekt v ZŠ, sú to 

prenesené prostriedky a nie sú 

chápané ako príjem mestskej 

časti v danom roku   

      SPOLU 224 906 191 816,40 84,81     
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Čerpanie rozpočtu za rok 2019 - Materská škola          

Výdavky     

UCE
T OD 

S
K 

T
R 

P
T POL 

PRO
G 

ZDRO
J POPIS 

Rozpočet  
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

%plnenie Poznámky 

  09 1 1 1 611 7.2. 41 Tarifný plat  126950 126 950,00 100,00 

tarifné platy,  prax, príplatky za 

špecializované činnosti, zvýšené stupnice 

platových taríf  

1 09 1 1 1 611 7.2. 41 poplatky mš- tarifný plat 10000 10 000,00 100,00   

  09 1 1 1 
61200
1 7.2. 41 príplatok-osobný 5000 4 099,65 81,99   

  09 1 1 1 
61200
2 7.2. 41 príplatky-riadiaci,nadčasy.tr.uč. 9480 9 110,35 96,10   

  09 1 1 1 614 7.2. 41 odmeny 6192 6 192,00 100,00   

  09 1 1 1 621 7.2. 41 Poistné do Všeob.zdravot.poist. 13988 15 540,72 111,10 Zvýšené odvody podľa skutočností  

  09 1 1 1 
62500
1 7.2. 41 Na nemocenské poistenie 2209 2 174,87 98,45   

  09 1 1 1 
62500
2 7.2. 41 Na starobné poistenie 22074 21 821,45 98,86   

  09 1 1 1 
62500
3 7.2. 41 Na úrazové poistenie 1266 1 246,09 98,43   

  09 1 1 1 
62500
4 7.2. 41 Na invalidné poistenie 4727 4 663,83 98,66   

  09 1 1 1 
62500
5 7.2. 41 Na poistenie v nezamestnanosti 1577 1 549,36 98,25   

  09 1 1 1 
62500
7 7.2. 41 Na poistenie do rezervného fondu sol. 8988 8 897,14 98,99   

                Mzdy a odvody spolu 212451 212 245,46 99,90   

  09 1 1 1 
63200
1 7.2. 41 Energie 2000 2 000,00 100,00   

1 09 1 1 1 63200 7.2. 41 poplatky mš-Energie 7000 7 192,19 102,75 mesačné zálohové platby, rozúčtovanie 
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1 

8 09 1 1 1 
63200
1 7.2. 111 0-ročník-Energie 4700 4 700,00 100,00   

1 09 1 1 1 
63200
2 7.2. 41 popl. mš Vodné, stočné 1500 1 613,79 107,59 

Porucha na vodovodnom zariadení v 

areály MŠ a prekročenie podľa skutočného 

odberu a vyúčtovania za rok 2019 

  09 1 1 1 
63200
3 7.2. 41 Poštové a telekomun. služby 800 800,00 100,00 zasielanie rozhodnutí -doporučene  

1 09 1 1 1 
63200
3 7.2. 41 popl.mš-Poštové a telekomun. služby 500 279,48 55,90 Šetrenie na poštovnom  

1 09 1 1 1 
63300

1 7.2. 41 poplatky mš-materiál-inter.vybavenie 2000 2 000,00 100,00 

skrine do spálni 4 ks, otočná stolička 6ks - 

1209,- €, detský nábytok, učebné hudobné, 

didaktické pomôcky  560,- €,  master box 

stavebnice 229, - € atď.  

8 09 1 1 1 
63300
6 7.2. 111 0. ročník - Všeobecný materiál  1520 1 520,00 100,00 

nákup sklené a plastové  poháre na pitný 

režim,  kancelárske a školské potreby  

1002- €, decké obliečky 380,-€ , 

servírovací vozík na stravu 95,00- €, atď. 

1 09 1 1 1 
63300

6 7.2. 41 poplatky mš - Všeobecný materiál  4000 4 000,00 100,00 

exteriérový hrací prvok - Drevený vláčik - 

3102,-€ , decké obliečky  583,-€ ,čistiace 

prostriedky -140,-€, filtre do vysavačov -

100,-€, 

1 09 1 1 1 
63300
9 7.2. 41 poplatky mš-Učebné pomôcky 2000 2 000,00 100,00 

Interaktívny dotykový led panel s 

príslušenstvom 1890,-€ farebné tonery, 

predlžovacie káble atď. 

102 09 1 1 1 
63300
9 7.2. 72c dary-učebné pomôcky 500 0,00 0,00   

8 09 1 1 1 
63300
9 7.2. 111 0-ročník-Učebné pomôcky 1763 1 763,00 100,00 

magnetická tabuľa, sedacia súprava stôl a 

stoličky - 401,- € , sada na vytvorenie 

tunelu, rovnovážny had – 160,00 €, 

výkresy na maľovanie, učebné a 

didaktické pomôcky LOGICO PRIMO - 

545,- € prostriedky na bežnú údržbu 610,- 

€  



14 

 

1 09 1 1 1 
63301

0 7.2. 41 ochranné pracovné prostriedky 500 282,47 56,49 Ochran. prac pomôcky pre Neped.zamest. 

1 09 1 1 1 
63500
1 7.2. 41 pop. Mš - údržba interiérového vybavenia 1000 1 000,00 100,00 

vymaľovanie troch spální s a demontáž 

priečky v triede 1000,- € 

1 09 1 1 1 
63500
6 7.2. 41 popl. mš - údržba budov, priestorov a objektov 1500 1 500,00 100,00 

Od programovanie zón a dodanie UPS, 

havarijné vyhľadávanie úniku vody 

v budove – 420,- €, vysprávky po 

elektrikároch a kancelárkych priestorov -

560,- €, servisné práce na tepelnom 

čerpadle 325,- €  

1 09 1 1 1 
63700

1 7.2. 41 školenia a semináre 100 0,00 0,00   

1 09 1 1 1 
63700
4 7.2. 41 poplatky mš -Všeobecné služby 5000 5 000,00 100,00 

aktualizácia programov Trimel, Wema, 

aktualizácia Asc agendy, havarijný stav 

elektrických ohrievačov vody 2 ks - 

838,00 - €, sieťky proti hmyzu – 339,00 €, 

vonkajšie osvetlenie MŠ – 433,00 €, 

dodávka  a výmena osvetlenia v MŠ  - 

3175,-€,  bežná mesačná prevádzka 

zazmluvnená, revízie, všeobecný materiál, 

čistiace prostriedky atď. 

1 09 1 1 1 
63701

4 7.2. 41 poplatky mš -stravovanie zamestnancov 500 0,00 0,00   

  09 1 1 1 
63701
6 7.2. 41 Prídel do sociáneho fondu 1100 1 305,54 118,69 Súvis s vyplácaním miezd 

  09 1 1 1 
63702
7 7.2. 41 Odmeny zam.mimoprac.pomeru 200 200,00 100,00   

1 09 1 1 1 
63702
7 7.2. 41 poplatky mš-Odmeny zam.mimoprac.pomer 800 834,34 104,29 

finančné prostriedky pre dohodárov z 

dôvodu chýbajúceho personálu. 

  09 1 1 1 
64201
5 7.2. 41 Na nemocenské dávky 300 300,00 100,00   

1 09 1 1 1 
64201
5 7.2. 41 poplatky mš-Na nemocenské dávky 600 97,73 16,29   

                prevádzka - z RMČ 4400 4 605,54 104,67   

                Prevádzka spolu 39883 38 388,54 96,25   
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                Materská škola sumár 252334 250 634,00 99,33   

  09 1 1 1   7.2. 41 Materská škola- RMČ 206851 206 851,00 100,00   

1 09 1 1 1   7.2. 41 Materská škola - poplatky rodičov 37000 35 800,00 96,76   

8 09 1 1 1   7.2. 111 Materská škola - prenesené kompetencie 7983 7 983,00 100,00   

102 09 1 1 1   7.2. 72c Materská škola - dary, granty 500 0,00 0,00   
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Čerpanie rozpočtu za rok 2019 - Školský klub detí – ŠKD 
  

      

Výdavky                       

UCET OD SK TR POL PROG ZDROJ POPIS 

Rozpočet  
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

%plnenie Poznámky 

  09 5 0 611 7.4. 41 Tarifný plat  46926 43 375,99 92,43   

2 09 5 0 611 7.4. 41 poplatky škd - Tarifný plat  21446 24 351,25 113,55 

zvýšené platové tarify, ktoré sa 

premietli po úpravách v zmysle nových 

tabuliek pre pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancoch, 

financie získané na základe šetrenia 

v rámci poplatkov a osobných 

príplatkov,  

2 09 5 0 612001 7.4. 41 poplatky škd - osobný prípl. 354 354,00 100,00   

  09 5 0 612002 7.4. 41 príplatky-riadenie,nadčasy.tr.uč., zač. uč. 846 846,00 100,00   

2 09 5 0 614 7.4. 41 poplatky škd - odmeny  3500 3 000,00 85,71 
presunuté finančné prostriedky použité 

na tarifné platy zamestnancov 

  09 5 0 621 7.4. 41 Poistné do Všeob.zdravot.poist. 5964 7 295,24 122,32 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 5 0 625001 7.4. 41 Na nemocenské poistenie 934 1 020,93 109,31 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 5 0 625002 7.4. 41 Na starobné poistenie 9178 10 310,97 112,34 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 5 0 625003 7.4. 41 Na úrazové poistenie 560 588,88 105,16 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 5 0 625004 7.4. 41 Na invalidné poistenie 1772 1 799,38 101,55 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 5 0 625005 7.4. 41 Na poistenie v nezamestnanosti 589 1 029,61 174,81 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 5 0 625007 7.4. 41 Na poistenie do rezervného fondu sol. 2996 3 498,00 116,76 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

              Mzdy a odvody spolu 95065 97 470,25 102,53   
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  09 5 0 632001 7.4. 41 Energie 1000 1 000,00 100,00 rozúčtované energie  

2 09 5 0 632001 7.4. 41 poplatky škd-Energie 4800 3 578,54 74,55 
mesačné zálohové platby, rozúčtovanie 

2 09 5 0 632002 7.4. 41 poplatky škd - Vodné, stočné 1000 446,68 44,67 
rozúčtovanie v zmysle zálohových 

platieb  

2 09 5 0 632003 7.4. 41 poplatky škd - poštovne a telekom.služby 300 300,00 100,00   

2 9 5 0 633006 7.4. 41 poplatky - všeobecný materiál 600 190,56 31,76 
Vysielačka 1 pár, Drobný spotrebný 

materiál pre činnosť v oddelenia ŠKD 

2 09 5 0 633009 7.4. 41 poplatky škd -Učebné pomôcky 3000 2 604,70 86,82 

Laminátor  - 199,-€,  skladacia tabuľa 

148,- €, spotrebný materiál a 

kancelárske potreby - 413,- €, Hracie 

prvky, didaktické pomôcky, kreatívny 

materiál (farebný papier, fólie, korálky, 

dekoračný materiál, stuhy, drevené 

ozdoby, korok, navliekacie lanká atď.) 

- 1000,- € Hračky (lego, skladačky, 

puzzle, spoločenské hry, monopoly, 

twister) - 700,-€ 

2 9 5 0 635006 7.4. 41 poplatky - údržba budov 0 0,00 0,00   
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2 09 5 0 637004 7.4. 41 poplatky škd-Všeobecné služby 4500 3 032,97 67,40 

služby vykonané dodávateľskými  

subjektmi potrebné na denný chod 

ŠKD. OLO odvoz a likvidácia odpadu, 

predpísané revízie a kontroly zariadení 

(elektrických zariadení, hasiacich 

prístrojov, hydrantov,  signalizácie, 

revízia elektrospotrebičov), 

spracovanie účtovníctva a miezd ročný 

poplatok služby správcu  siete a 

výpočtovej techniky a didaktickej 

techniky ročný poplatok, aktualizácie 

softvérov VEMA, TRIMEL, poistenie 

detí, zamestnancov a majetku, 

zodpovednosť 1014,-€,  údržba 

RZS/TPS a napojenie objektu na 

PCO/mestská. Dodávateľské služby sa 

rozúčtovávajú percentuálne na 

jednotlivé prevádzky.  dekoračné siete, 

výkresy na maľovanie, samolepiace 

holografické hárky, lesklý a farebný 

papier, sady do piesku, skladačky, 

farebné písmená na prevliekanie  - 

420,-€, čistiace prostriedky, 

kancelárske a školské prostriedky a 

čistiace prostriedky a koncentráty - 

1100,-€, stravné poukážky, realizácia 

dopadovej plochy na ihrisku 

rozúčtovaná pomerná časť  - 415,00 €, 

písací stôl  2 ks - 310,-€ atď. 

2 09 5 0 637006 7.4. 41 poplatky škd-rekreačne poukazy 500 211,20 42,24 skutočné čerpanie  

2 09 5 0 637014 7.4. 41 poplatky škd-stravovanie zamestnancov 300 0,00 0,00   

2 09 5 0 637016 7.4. 41 poplatky škd-Prídel do sociáneho fondu 700 603,38 86,20 Súvis s vyplácaním miezd 

2 09 5 0 637027 7.4. 41 poplatky škd-Odmeny z ONN-dohody 1000 698,75 69,88   

2 09 5 0 642015 7.4. 42 Na  nemocenské dávky 600 394,97 65,83   

              Prevádzka spolu 18300 13 061,75 71,38   
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              Školský klub sumár 113365 
110 

532,00 97,50   

  09 5 0   7.4. 41 Školský klub- RMČ 70765 70 765,00 100,00   

2 09 5 0   7.4. 41 Školský klub - poplatky rodičov 42600 39 767,00 93,35   
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Čerpanie rozpočtu za rok 2019  - Školská jedáleň a kuchyňa - ŠJ a K      

Výdavky     

UCET OD SK TR PT POL PROG ZDROJ POPIS 

Rozpočet  
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

%plnenie Poznámky 

  09 6 0   611 7.3. 41 Tarifný plat  35079 35559,88 101,37 

zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli 

po úpravách v zmysle nových tabuliek 

pre nepedagogických zamestnancoch 

4 09 6 0   611 7.3. 41 Tarifný plat - poplatky 4000 4000,00 100,00   

5 09 6 0   611 7.3. 41 Tarifný plat - poplatky 4500 4639,16 103,09 

zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli 

po úpravách v zmysle nových tabuliek 

pre nepedagogických zamestnancoch 

  09 6 0   612001 7.3. 41 príplatky-osobný 3388 3653,25 107,83 

zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli 

po úpravách v zmysle nových tabuliek 

pre nepedagogických zamestnancoch 

5 09 6 0   612001 7.3. 41 poplatky réžia - príplatky-osobný 3000 3573,19 119,11 

zvýšené príplatky, ktoré sa premietli po 

úpravách v zmysle nových tabuliek pre 

nepedagogických zamestnancoch 

  09 6 0   612002 7.3. 41 príplatky-ostatné,nadčasy 4942 4936,58 99,89 

zvýšené platové tarify, ktoré sa premietli 

po úpravách v zmysle nových tabuliek 

pre nepedagogických zamestnancoch 

  09 6 0   614 7.3. 41 Odmeny 4288 3248,90 75,77   

5 09 6 0   614 7.3. 41 Odmeny 1000 1089,66 108,97   

  09 6 0   621 7.3. 41 Poistné do Všeob.zdravot.poist. 5147 5039,89 97,92 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 6 0   625001 7.3. 41 Na nemocenské poistenie 665 668,99 100,60 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  
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  09 6 0   625002 7.3. 41 Na starobné poistenie 6130 6694,81 109,21 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

4 09 6 0   625002 7.3. 41 poplatky réžia-Na starobné poistenie 1000 1000,00 100,00 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 6 0   625003 7.3. 41 Na úrazové poistenie 388 382,18 98,50 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 6 0   625004 7.3. 41 Na invalidné poistenie 1510 1509,95 100,00 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 6 0   625005 7.3. 41 Na poistenie v nezamestnanosti 470 476,96 101,48 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09 6 0   625007 7.3. 41 Na poistenie do rezervného fondu sol. 2404 2546,00 105,91 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

                Mzdy a odvody spolu 77911 79019,40 101,42   

5 09 6 0   631001 7.3. 41 poplatky režie-cestovne 200 93,99 47,00   

  09 6 0   632001 7.3. 41 Energie 10638 10638,00 100,00 rozúčtované energie proporcionálne  

5 09 6 0   632001 7.3. 41 poplatky réžia -  energie 20850 15261,28 73,20 
Refakturácia nákladov za energie 3800,-

€  

  09 6 0   632002 7.3. 41 Vodné, stočné 500 500,00 100,00   

5 09 6 0   632002 7.3. 41 Vodné, stočné 1000 35,52 3,55 Vyúčtovanie až v roku 2020   

  09 6 0   632003 7.3. 41 Poštové a telekomun. služby 600 600,00 100,00 

zasielanie vyúčtovania stravy, do 

položky aj zaradená správa siete a web 

aplikácie, bežná poštová komunikácia 

5 09 6 0   632003 7.3. 41 Poštové a telekomun. služby 400 382,22 95,56   

  09 6 0   633006 7.3. 41 Všeobecný materiál 500 500,00 100,00 
Strojný oplach do umývačky riadu -275,-

€, náplň do kopírky  216,-€, 

4 09 6 0   633006 7.3. 41 poplatky cudzí - Všeobecný materiál 0 0,00 0,00   
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5 09 6 0   633006 7.3. 41 poplatky réžia -  všeobecný materiál 6404 6157,20 96,15 

Čistiace prostriedky, upratovací vozík -

2230,- €, chladnička a mikrovlnná rúra - 

360,- €, kastróly a hrnce 150,00,- €, 

sklenené poháre 102,- €, taniere hlboké, 

plytké , dezertné, kastróly a pokrievky - 

1260,- €, kuchynské náradia, umývacie a 

leštiace prostriedky do umývačiek riadov 

- 890,- €, nástenná lekárnička  - 231,- €   

predplatné časopisu škola a stravovanie 

– 98,00- €, bežná mesačná prevádzka za 

zmluvnená, hygienické potreby atď. 

  9 6 0   633010 7.3. 41 Ochranné prac. prostriedky 300 193,76 64,59 Pracovná obuv a oblečenie  

9 09 6 0   633011 7.3. 72f popl.stravníci-potraviny 66596 57337,69 86,10   

9 9 6 0   633011 7.3. 111 štátny príspevok na stravu 30854 25818,00 83,68 

Skutočné zúčtovanie finančných 

prostriedkov účelovo viazaných na 

podporu stravovania 

  9 6 0   637001 7.3. 41 školenia, semináre 0 0,00 0,00   

  09 6 0   637004 7.3. 41 Všeobecné služby 1000 1000,00 100,00 

revízia systémov EZS, 

elektrospotrebičov, ručného náradia 

502,-€, oprava umývačky riadu - 135,- €, 

oprava varných kotlov, tesnenia 128,00,- 

€, atď. 

5 09 6 0   637004 7.3. 41 poplatky réžia - Všeobecné služby 11000 1620,57 14,73 

 havarijné čistenie lapačov tukov – 

990,00- €, kalibrácia váh a revízne 

správy 286,00- €,  

5 09 6 0   637012 7.3. 41 poplatky réžia - popl.pu 400 308,10 77,03   

  09 6 0   637016 7.3. 41 Prídel do sociáneho fondu 400 488,57 122,14 Súvis s vyplácaním miezd 

  09 6 0   637027 7.3. 41 Odmeny zam.mimoprac.pomeru 500 297,00 59,40   

  09 6 0   642015 7.3. 41 Na nemocenské dávky 600 514,28 85,71   

                Prevádzka spolu 152742 121746,18 79,71   
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                Školská jedáleň sumár 230653 200765,58 87,04   

  09 6 0     7.3. 41 Školská jedáleň- z RMČ 79449 79449,00 100,00   

4 09 6 0     7.3. 41 
Školská jedáleň - poplatky-cudzí 
stravníci 5000 5000,00 100,00   

5 09 6 0     7.3. 41 Školská jedáleň- poplatky- režie 48754 33160,89 68,02   

9 09 6 0     7.3. 111 Školská jedáleň-št.príspevok na stravu 30854 25818,00 83,68   

9 09 6 0     7.3. 72f Školská jedáleň- potraviny 66596 57337,69 86,10   
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Čerpanie rozpočtu za rok 2019 - Základná škola – ZŠ          

Výdavky                       

UCET OD SK TR PT POL PROG ZDROJ POPIS 

Rozpočet  
2019 

Plnenie k 
31.12.2019 

%plnenie Poznámky 

  09       611 7.1. 111 Tarifný plat  329487 326689,38 99,15 
zreálnena nárokovateľná položka zo 

zákona 

10 09       611 7.1. 111 Tarifný plat- asistent  7450 7450,00 100,00   

7 09       611 7.1. 11O6 Tarifný plat- projekt 11100 11100,00 100,00   

  09       612001 7.1. 111 príplatky- osobný 19071 19779,74 103,72 
nárokovateľná položka zo zákona 

  09       612002 7.1. 111 príplatky- riadiaci,nadčasy, kreditový ... 31267 30918,53 98,89 
zreálnena nárokovateľná položka zo 

zákona 

  09       614 7.1. 111 Odmeny 8382 8277,03 98,75   

3 09       614 7.1. 111 Odmeny-najmy 2400 1938,24 80,76 
Nenaplnenie z dôvodu nenaplnenia 

príjmov   

6 09       614 7.1. 111 vzdel.pouk-odmeny 10225 10225,00 100,00   

  09       621 7.1. 111 Poistné do Všeob.zdravot.poist. 24903 25504,17 102,41 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

7 09       621 7.1. 11O6 Poistné do VšZP-projekt 1160 1160,00 100,00   

10 09       621 7.1. 111 Poistné do VšZP-asistent 746 746,00 100,00   

  09       623 7.1. 111 Poistné do ostatných zdrav. poisť. 15791 14118,27 89,41 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09       625001 7.1. 111 Na nemocenské poistenie 5280 5813,72 110,11 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

7 09       625001 7.1. 11O6 Na nemocenské poistenie-projekt 160 160,00 100,00   

7 09       625002 7.1. 11O6 Na starobné poistenie-projekt 1600 1600,00 100,00   

  09       625002 7.1. 111 Na starobné poistenie 55123 55656,34 100,97 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  
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10 09       621 7.1. 111 Na starobné poistenie-asistent 2892 2892,00 100,00   

  09       625003 7.1. 111 Na úrazové poistenie 3035 3399,49 112,01 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

7 09       625003 7.1. 11O6 Na úrazové poistenie-projekt 95 95,00 100,00   

7 09       625004 7.1. 11O6 Na invalidné poistenie-projekt 225 225,00 100,00   

  09       625004 7.1. 111 Na invalidné poistenie 9863 9169,93 92,97 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

  09       625005 7.1. 111 Na poistenie v nezamestnanosti 3305 3711,89 112,31 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

7 09       625005 7.1. 11O6 Na poistenie v nezamest. -projekt 76 76,00 100,00   

7 09       625007 7.1. 11O6 Na poistenie do rezer.fond.slod.-projekt 540 540,00 100,00   

  09       625007 7.1. 111 Na poistenie do rezervného fondu sol. 17718 17863,20 100,82 
reálne odvody zmenená skladba 

zamestnancov  

                Mzdy a odvody spolu 561894 559108,93 99,50   

  09       631001 7.1. 111 Cestovné 115 133,98 116,50 
Prekročenie náhrad cestovného o cca 19 

euro 

  09       632001 7.1. 111 Energie 9579 12424,25 129,70 

Prekročenie za energia za prenájom 

kontajnerovej triedy a domčeku ako 

kmeňovej triedy  

3 09       632001 7.1. 41 nájmy-energie 4560 4560,00 100,00   

  09       632002 7.1. 111 Vodné, stočné 2080 893,37 42,95   

  09       632003 7.1. 111 Poštové a telekomun. služby 3900 3603,83 92,41 

zasielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí 

detí do I. ročníka obidvom rodičom 

doporučene, prihlášky na SŠ, 

telekomunikácie, mesačné platby mobilné 

príjmače, pevná linka. 
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  09       633004 7.1. 111 Prev.stroje,technika a nárad. 1418 1418,00 100,00 

Wifi montážne práce a materiál 206,-€, 

oprava kopírky Canon, notebook do 

učebne 305,-€,lampa projektor HITACHI 

146,-€, projektor Epson  521,-€, Oprava 

PC a presun kabeláže 188,-€ 

  09       633006 7.1. 111 Všeobecný materiál 8801 9038,94 102,70 

pojazdné stojany na mapy 2ks, taburetky 

k PC stolom do tried , hracia plocha a 

modely FIRST, tonery do kopírok farebné 

a čierne – 750,- €, projektor Epson s 

príslušenstvom 6ks 3380,- €,  diagnostika 

podlahového čistiaceho prístroja 163,- €, 

látkové rolety v kazete a montáž triedy, 

vestibul ZŠ, kabinety 4178,-€, drobný 

všeobecný materiál – prevádzka. 

3 09       633006 7.1. 41 z nájmov - Všeobecný materiál 2040 2040,00 100,00 

Sieťky proti hmyzu, trojdielny rebrík, 

kovová skriňa na lopty 800,- €, filtračné 

kazety do telocvične, montáž sieti na 

okná telocvične - 582,-€, kalové čerpadlo 

do jazierka 154,-€, elekt. ohrievač vody, 

batéria 174,- €  

6 09       633006 7.1. 111 vzdel.poukazy-Všeobecný materiál 245 245,00 100,00 Kovové regále 5 ks, dekoračné siete 
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  09       633009 7.1. 111 Knihy,časopisy,noviny,učebné pomôcky 11800 12642,43 107,14 

Encyklopédie osobností  2ks - 675,-€, 

závesné mapy - 659,-  €,   učebnice 

matematiky pre ročníky – 350,- €, 

absolventské tričká, aktualizácie Raabe a 

odborné publikácie 434,- €, učebnice, 

pracovné listy učebné pomôcky Aj, Nj 

345,- €,  učebné pomôcky I. stupeň, 

prvouka pre II. ročník, program ZIPPY , 

Mat. Fyz. Chem. tabuľky, pomôcky, 

barometer multimeter 20ks, kalkulačky, 

uč. pomôcka Robotika, demonštratívny 

V/A meter uholníky generátor, 

magnetizmus 1780,- €,  Vzdelávacie 

DVD Hudobná náuka., Chem. – 1172,- €, 

predplatné  odb. časopisy, virtuálna 

knižnica, seminár legislatíva - 335,-

€,športové vaky s logom 350ks - 1212,-€, 

športové učebné pomôcky a športové 

oblečenie - 4890,-€  bez kriedy plus, 

drevené hráčske stoly, pedagogické diáre, 

odborné publikácie  atď. 

102 09       633009 7.1. 72a dary-učebné pomôcky 1000 500,00 50,00   

633 09       633009 7.1. 111 učebnice 1815 1815,00 100,00 
učebnice, pracovné listy - učebné 

pomôcky Aj, Nj 1800,-€  

  09       633016 7.1. 111 reprezentačné, občerstvenie 1600 1600,00 100,00 

obaly na tablety a notebooky 20 ks - 445,-

€, darčekové balenie 421,-€, perá s logom 

ZŠ s MŠ 165,-€, perá a svietidlo 30 ks - 

90,-€, poplatok za prenájom SĽUK -súťaž 

Slávik - 125,-€ atď.  
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  09       635004 7.1. 111 údržba prev.strojov., zariadení, technika 6300 6300,00 100,00 

Riešenie bežnej údržby počas roka, 

upratovacie pomôcky, strojové čistenie 

všetky priestory a čistiace prostriedky  -

2400,- €, pomôcky na matematiku, 

fyziku, chémiu 975,00 €, výmena 

elektrického ohrievača  vody 396,- €, 

osvetlenie vstupu do budovy 220,00 €, 

nákup farebných tonerov – 343,00 - €, 

dopadová plocha vonkajšie hracie prvky 

890,- €, údržba didaktickej techniky 

v učebniach, kopírovacích strojov atď. 

  09       635006 7.1. 111 údržba budov, priestorov a objektov 6129 6129,00 100,00 

mesačné platby za prenájom 

kontajnerových tried – 2 230,- €, oprava 

elekt. rozvádzača šatne v telocvični 

330,00- €, revízia zvonenia , výmena 

prúdového chrániča učebňa unimobunky, 

osvetlenie budovy  375,00- €, pravidelná 

údržba priestorov budov, betonáž 

obrubníkov a zemné výkopové práce 

k dopadovej ploche 1 400,- € Servisné 

práce čerpadlo studňa -196,- €,, 

odstránenie havarijného stavu vodovodné 

potrubie 496,- €, čistiace prostriedky 

koncentráty - 300,- €, kovový regál 6ks - 

428,- €, atď. 

  09       637001 7.1. 111 Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp. 1050 820,92 78,18 školenie zamestnancov ZŠ s MŠ 
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  09       637004 7.1. 111 Všeobecné služby 24353 25397,95 104,29 

aktualizácia programov Trimel, Wema, 

modul Wema GDPR, aktualizácia Asc 

agendy, mesačné služby, ktoré máme 

celoročne za zmluvnené, GDPR 

dokumentácia , dodávka montáž 

posuvných dverí telocvičňa 696,-€, 

poistenie zodpovednosti, majetku, žiakov 

a pedag.  - 900,-€, refakturácia nákladov 

na stavebné práce telocvičňa -12143,-€, 

kontajnery na zámok 7 ks - 488,-

€,čistiace prostriedky koncentráty, 

upratovacie vozíky , materiál a montáž 

kabinet, učebňa - 604,-€,  podlahová 

krytina pre zariadenia šatní telocvičňa - 

5468,-€, seminár legislatíva - 335,-€, 

stoličky s pultom - 640,-€, ZYXEL, 

UBNT UniFi úprava Wifi pripojenia – 

823,- €, výkon zdravotného dohľadu 

741,-€,  služby k projektu ,servisný 

poplatok a prenos reproduktory  projekt 

lampa BENQ - 305,-€, triedne knihy, 

púzdra volejbalové stĺpy, dosky na 

študentské stoly, hodinové zvonenie, 

stravné lístky pre zamestnancov, návleky 

na obuv atď.  

6371 09       637004 7.1. 111 lyžiarský výcvik-služby 5250 5250,00 100,00   

6372 09       637004 7.1. 111 škola v prírode-služby 4000 4000,00 100,00   

6373 09       637006 7.1. 111 príspevok-rekreačné poukazy 497 497,00 100,00   

  09       637012 7.1. 111 Poplatky, odvody 683 789,03 115,52   

  09       637016 7.1. 111 stravovanie zamestnancov 525 519,13 98,88   

  09       637016 7.1. 111 Prídel do sociáneho fondu 2455 2830,47 115,29 Súvis s vyplácaním miezd 

  09       637027 7.1. 111 Odmeny zam.mimoprac.pomeru 7150 7458,52 104,31 

Prekročenie podľa skutočne odučených 

vyučovacích hodín pedagog.  a 

odborných zamestnancov  
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642 09       642012 7.1. 111 odchodné 2892 2892,00 100,00   

  09       642015 7.1. 111 Na nemocenské dávky 2000 1833,80 91,69   

                Prevádzka spolu 112237 115632,62 103,03 

V závere kalendárneho roku nám boli 

zaslané finančné prostriedky na 

prevádzku školy, ktoré sa už pre krátkosť 

času nedostali do rozpočtového opatrenia 

č.3  

                Základná škola sumár 674131 674741,55 100,09   

3 09         7.1. 41 Základná škola- nájmy 9000 8538,24 94,87   

6 09         7.1. 111 Základná škola- vzdelávacie poukazy 10470 10470,00 100,00   

633 09         7.1. 111 Základná škola-účebnice 1815 1815,00 100,00   

6371 09         7.1. 111 Základná škola- lyžiarský výcvik 5250 5250,00 100,00   

6372 09         7.1. 111 Základná škola- škola v prírode 4000 4000,00 100,00   

642 09         7.1. 111 Základná škola- odchodne 2892 2892,00 100,00   

102 09         7.1. 72a Základná škola- dary, granty 1000 500,00 50,00   

10 09         7.1. 111 Základná škola-asistent 11088 11088,00 100,00   

6373 09         7.1. 111 Základná škola-rekreačné poukazy 497 497,00 100,00   

7 09         7.1. 11o6 Základná škola-PROJEKT 14956,00 14956,00 100,00   

  09         7.1. 111 Základná škola- normatívne financovanie 613163 614735,31 100,26   

  09         7.1. 111 
Základná škola- nenormatívne 
financovanie 36012 36012,00 100,00   

 

 


