
Príloha č. 1  

Správa o hospodárení za rok 2017 ( v EUR ) 

I.13.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 
písm. m).   
 

Príjmy: ZŠ ŠKD ŠJ 

Rozpočet 15741 € 14800 € 38974 € 

Skutočnosť 16266 € 16819 €  39056 € 

 

Rozpis: 

 

I. ZŠ skutočné príjmy: 

Popis Suma v € 

1. prenajaté priestory školy- telocvične, byt, zubná ambulancia   7232 

2. spotrebované energie podľa platných nájomných zmlúv 4943 

3. dobropisy 438 

4. vratky poistného 3623 

5. grant UMB 30 

Spolu príjmy 16266 

 

II. ŠKD skutočné príjmy: 

Popis Suma v € 

poplatky od rodičov za ŠKD (z toho 2609 € preplatok) 16819 

 

III. ŠJ  skutočné príjmy: 

Popis Suma v € 

stravné 
zamestnanci 12263 

cudzí stravníci 26793 

Spolu príjmy 39056 

 

Dotácie  prijaté vyčerpané   použitie 

prenesený výkon 1257471 1256095   

origin. kompetencie ŠKD 109228 109228   

origin. kompetencie ŠJ 129180 129180   

asistenti 27672 27672   vyčerpané na mzdy a odvody 

doprava  2017 3 056 3 993   zostatok 63 €- vrátené na účet Mesta ZV 

soc. znevýhod. žiaci 3640 3640   učebné pomôcky 

uč. pomôcky - HN 1 079 1 079   žiaci v hmotnej núdzi 

vzdelávacie poukazy 8691 8691   odmeny 5699€, odvody 1992€, energie 1000€ 

učebnice 330 330   nákup učebníc Prvouka 2.ročník 

LK, ŠvP 13060 13060   lyžiarsky kurz 5 335€, škola v prírode 5372€ 

Ihrisko 2 000 2 000   vyčerpané na materiál a náhradné diely ihriska 

mimoriadne výsledky 200 200  materiál na VVP 

odchodné 3799 3799  

Dotácie spolu 1 559406  1557967 zostatok  63 € za dopravné, 1376 dohodov. konanie 

 



Výdavky – analýza: 

 

ZŠ 

Nákup 

 žiacke šatníkové skrinky, skrine do tried 8848 

 el. sporák, píla, kompresor, el. kosačka, tlačiarne 2459 

 notebooky, dataprojektory,  učebnice Aj, Fj, knihy 9180 

Opravy 

 oprava kanalizácie  1931 

 oprava striešky nad vchodom  2570 

 oprava vonkajších schodísk   2853 

výmena podlahovej krytiny na chodbách  27920 

Iné 

výmena školských tabúl  5320 

výmena  dverí na TV a atriu za plastové farebné  5167 

výmena dielov oplotenia, oprava TV náradia, bleskozvodov, kopríky  5072 

 

ŠKD 

Nákup 

notebook 604 

 lopty, hry, stavebnice, športové potreby  9722 

materiál na VVP 2505 

 

ŠJ 

Nákup riady, kuchynské potreby  1693 

Opravy elektrospotrebiče 2 982 

Iné 
konvektomat, plynové panvice, umývačka riadu  18346 

maľovanie priestorov jedálne a vývarovne  3000 

 

Výsledok hospodárenia: 

 
ZŠ: zostatok tvorí  dopravné 63 € a 1761€ sú príjmy za prenájom a 1376 je dohodovacie konanie 

ŠKD:  zostatok tvoria príjmy z poplatkov 

ŠJ:  zostatok tvoria príjmy 

 

Majetok 

021- stavby  1473321 

022- stroje, prístroje a zaradenia  25717 

028 - drobný dlhod. hmotný  majetok  0 

031- pozemky  520315 

042- obstaranie dlhod. hmotný  majetok  0 

112- materiál na sklade (potraviny)  10639 

318- pohľadávky (nezaplatené popl. ŠKD)  77 

378- iné pohľadávky (ŠJ) 413 

326- nevyfakturované dodávky  9982 

379- iné záväzky  459 

prebytočný majetok, odpustené pohľadávky  žiadne 



 


