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Zhrnutie a návrh uznesení 
 
 
I. Zhrnutie 
 
 
1.1. Východisko: 
 

Zhodnotenie hospodárenia jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky za 
rok 2019. 
 
 
1.2. Stručný súhrn informácií: 
 

V súlade   so  zákonom č. 596/2003 Z.z.  o  štátnej  správe   v  školstve a  školskej   
samospráve o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších   predpisov,   
zákonom  č.  597/2003 Z.z. o financovaní základných  škôl, stredných škôl a  školských  
zariadení  v znení neskorších predpisov sa každoročne vypracováva  Správa o  hospodárení 
škôl a  školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. 
 
 
1.3. Dôvodová správa: 
 

Správa poskytuje komplexný prehľad o  zdrojoch a použití finančných prostriedkov na 
úrovni  jednotlivých  škôl a  školských  zariadení mesta Malacky. Správa o  hospodárení školy 
a školského zariadenia obsahuje analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu 
výdavkov. 
 
 
1.4. Alternatívy riešenia: 
 
Nenavrhujeme 
 
1.5. Zdroje informácií : 
 

Účtovná závierka z jednotlivých rozpočtových organizácii mesta Malacky za rok 2019 
 
-   Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení 
v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                  

Malacky, dňa 18 . 06. 2020 
 



                                                                                 
                                                                                                                                                                   

                                    Príloha k materiálu č. Z 29/2020 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
berie na vedomie 
 
 

1) Berie  na  vedomie  
 

predloženú správu  o hospodárení za rok 2019 rozpočtovej  organizácie mesta 
Malacky – ZŠ Štúrova 142/1A, 901 01 Malacky  (mat. Z 29/ 2020) 

 
2)   Schvaľuje: 

 
Správu o hospodárení za rok 2019 rozpočtovej organizácie  mesta Malacky -  
Základná škola Štúrova, Ul. Štúrova 142/1A, Malacky 

- s pripomienkami 
- bez pripomienok 

 
 

 
 
 
 

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Malacky, dňa 18 . 06. 2020 



 
Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2019 

 
 
1. Všeobecná časť 
 
Názov :                     Základná škola, Štúrova142, Malacky   
Sídlo:                        Štúrova 142/A, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Dušan  Šuster 
IČO:                          36064181 
Dátum vzniku:          01.07.2002 
 
 
2. Finančná časť 
 
2.1 Rozpočet RO 
 
Rozpočet na rok 2019 bol schválený uznesením  Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 
112/2018 zo dňa 07.10.2018 vo výške 1 095 706,00 €. 
Schválený rozpočet tvoria prenesené kompetencie v objeme821 606,00 €, originálne 
kompetencie v celkovom objeme 230 600,00 €(z toho tvorí dotácia na potraviny suma 
60 200,00 €) a vlastné príjmy  v sume 43 500,00 €.  
 
Schválený rozpočet prešiel piatimi úpravami rozpočtu, a to: 
- uznesením č.95/2019MsZ mesta Malacky zo dňa 27.06.2019 – zvýšením rozpočtu  na 
prenesené kompetencie vo výške 449,00€, znížením na prenesených kompetenciách 
o 1 136,00€, jednalo sa o úpravu o lyžiarsky výcvik a školu v prírode a zvýšením rozpočtu 
o prevod preplatkov za plyn a elektrickú energiu o 665,00€, zvýšením rozpočtu na 
originálnych kompetenciách školská jedáleň, konkrétne o 5 449,00€, zvýšenie o zostatok 
z roku 2018 na účte školskej jedálne a zvýšenie o dotáciu 5 000, 00€určenú na vybavenie 
drobného inventáru kuchyne.  
- uznesením č. 111/2019MsZ mesta Malacky zo dňa 18.09.2018 – zvýšenie rozpočtu na 
prenesené kompetencie o 25,00€, jednalo s o úpravu lyžiarskeho výcviku a školy v prírode, 
a zvýšenie rozpočtu vlastných príjmov o dar v sume 600,00 €a zvýšenie rozpočtu vlastných 
príjmov školskej jedálne o 3000,00 €. 
- rozpočtovým opatrením primátora mesta č.4/2019 zo dňa 13.11.2019zvýšením rozpočtu 
na prenesených kompetenciách – normatívne výdavky o 8 528,00 € a nenormatívne výdavky 
zvýšenie   o 35 500,00 €, jednalo sa o doplnenie stravy – príspevku na podporu výchovy 
stravovacích návykov a o úpravu ostatných nenormatívnych výdavkov podľa skutočného 
čerpania a znížením rozpočtu na originálnych kompetenciách školskej jedálne o  15 000,00 €, 
jednalo sa o úpravu o potraviny. 
- rozpočtovým opatrením primátora mesta č.6/2019 zo dňa 11.12.2019zvýšením rozpočtu 
na prenesených kompetenciách o 1 976,00 €, zvýšením rozpočtu na projekt „V ZŠ úspešnejší“ 
o 520,00 € a o úpravu vlastných príjmov o 2 316,00 €a znížením rozpočtu na originálnych 
kompetenciách o 15 000,00 €. 
 
Rozpočet  po poslednej zmene na rok 2019 činil sumu  1 215 934,00 €. Z toho prenesené 
kompetencie vo výške 905 049,00€, originálne kompetencie vo výške 221049,00€, vlastné 
príjmy vo výške 49416,00 € a projekt vo výške 40 420,00 €. 



 

2.2 Rozbor plnenia príjmov 
 
Celkové príjmy, resp. dotácie na rok 2019 spolu s rozpočtovými vlastnými príjmami boli vo 
výške 1 214 675,00 €. 

 
a) na prenesené kompetencie - ZŠ 
     Zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie prijala škola finančné prostriedky v sume 
957 826,00€, z toho nenormatívne financovanie, v členení na dotácie na vzdelávacie poukazy 
vo výške 11 367,00 €, Z ÚPSVaR  škola dostala  na školské potreby pre deti rodín v hmotnej 
núdzi 66, 00 € a na stravu do septembra v sume 257,00 €, v novom školskom roku 2019/2020 
pribudla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 37 848, 00 €,      
dotácia SZP bola vo výške 300,00 €, dotácia na učebnice bola vo výške prvouky a anglického 
jazyka v sume 2 225,00 €, dotácia na asistenta pre zdravotne postihnuté deti vo výške 11 
088,00 €. Dotácia na lyžiarsky výcvik a školu v prírode bola vo výške 8 300,00 €. Z vlastných 
príjmov škola  získala 12 357,00-€.  Táto suma v sebe zahŕňa príjmy z prenájmu telocvične 
a átria vo výške 11 757,00 € a dar vo výške 600,00 €. Príjmy z preplatkov za elektrickú 
energiu a plyn boli vo výške 665,00 €. Príjmy na projekt v „ZŠ úspešnejší“ bola vo výške 
40 820,00 €. 
 
b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ) 
     K 31.12.2019 dosiahla  naša škola bežné príjmy pre ŠJ vo výške  142033,00 €. Finančné 
prostriedky od zriaďovateľa činili sumu 79 700,00€ a  vlastné príjmy činili sumu 17 242,00 €, 
sú to príjmy z réžie zo stravovania našich zamestnancov, detí  a cudzích stravníkov, čisté 
stravne na úhradu faktúr v ŠJ činilo sumu 45 091,00 €. 
 
 
c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD) 
     K 31.12.2019 dosiahla   naša škola bežné príjmy pre ŠKD vo výške 114 816,00 €. 
Finančné prostriedky zriaďovateľa činili sumu 95 700,00 €, z vlastných príjmov dosiahli 
výšku 19 116,00 € a tvorili ju príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa 
v klube.  
 
 

2.3 Rozbor čerpania výdavkov  
 
Celkové rozpočtované výdavky spolu s vlastnými príjmami na rok 2019 boli vo výške 1 203 
552,00 €. K 31.12.2019 zostalo nevyčerpaných 1 725,00 € na prenesených kompetenciách. 
Tieto prostriedky boli 30.12.2019 odvedené na účet zriaďovateľa, ktorý ich v januári vrátil 
späť našej škole. Budú vyčerpané v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do 31.3.2020. 
V daný deň bola taktiež zaslaná suma 588,90 € zriaďovateľovi, jedná sa o nevyčerpané 
rekreačné poukazy za obdobie roku 2019.  31.12.2019 z bankového výdavkového účtu boli 
vrátené na účet zriaďovateľa nevyčerpané prostriedky z vlastných príjmov na ZŠ vo výške 
25,90€. Čo sa týka nenormatívnych výdavkov – od septembra pribudol príspevok na výchovu 
dieťaťa k stravovacím návykom, a nevyčerpaná časť v sume 7970,40 € bola zaslaná 
zriaďovateľovi do konca roku 2019. 
 
 
 



a) na prenesené kompetencie – ZŠ 
     K 31.12.2019 čerpala škola bežné výdavky spolu  vo výške 907 096,00€. Na mzdy 
a odvody to bolo 768 545,00 €, na  prevádzkové náklady sa čerpali finančné prostriedky 
v sume     176 093,00 €  na vyplatenie nemocenských dávok a odchodného sa čerpali finančné 
prostriedky v objeme  2878,00 €. Na projekt v ZŠ úspešnejší škola čerpala finančné 
prostriedky vo výške 40 420,00 €  na mzdy a odvody . 
 
Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa čerpali: na úhradu cestovného vo výške   
661,00 €, na úhradu energií (elektrickej energie, tepla, vodného, stočného, telefónnych  
poplatkov a poštovného) vo výške 43 037,00€,na nákup materiálu (nákup výpočtovej 
techniky, kancelárskych potrieb, tonerov, čistiacich potrieb, kníh, časopisov, učebných 
pomôcok, interiérového vybavenia, športového vybavenia ) vo výške 75 507,00 €. Na 
štandardnú  a rutinnú údržbu  bolo použitých 3089,88 -€, na prenájom priestorov na školské 
podujatie sme použili    60,00 €.  Ďalej sme prevádzkové náklady použili na úhradu služieb 
(školenia, služby výpočtovej techniky, revízie a kontrolu zariadení, vývoz odpadov,  
deratizáciu, lyžiarsky výcvik a školu v prírode, poistenie výpočtovej techniky a žiakov, 
povinný prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov,  dohody  zamestnancov 
o pracovnej činnosti, ochranu objektu) vo výške 56 828,00 €. 
 
Z  celkových  bežných  výdavkov  v  sume   907 096,00€ boli  čerpané  vlastné príjmy v sume 
12 331,00 €. Boli použité na úhradu osobných nákladov – na mzdy a odvody  vo výške 
128,00 €, na prevádzkové náklady vo výške 12 204,00 €, z toho na energie bolo použitých 
8 382,00 €, na nákup materiálu vo výške 2526,00 €, na služby bola použitá suma vo výške 
1 196,00 €. Výdavky na projekt boli použité na úhradu osobných nákladov  a odvodov  vo 
výške 40 420,00 €. 
 
b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ) 
K 31.12.2019 čerpala škola pre potreby  ŠJ bežné výdavky spolu vo výške 141 220,00 €. Na 
mzdy a odvody sa čerpali výdavky v objeme 85 075,00 €, na   prevádzkové náklady boli 
použité  finančné prostriedky vo výške 11 685,00 €, na úhradu faktúr sa čerpali výdavky 
v objeme 44 278,00 €. 
 
Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa čerpali : na úhradu energií (elektrickej 
energie, tepla, plynu, vodného a stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške  
3 757,00 €, na nákup materiálu (nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb) vo výške 
44 668,00 €. Ďalej sme prevádzkové náklady použili na úhradu služieb ( školenia, revízie 
a kontrolu školských zariadení, vývoz odpadov, deratizáciu, stravovanie zamestnancov) vo 
výške 7 538,00 €a transfery vo výške 182,00 €. 
 
Z celkových bežných výdavkov v sume 141 220,00 €, tvoria vlastné príjmy sumu 17 242,00 
€. 
Boli použité na úhradu osobných nákladov – na mzdy a odvody vo výške 14 757,00 €, na 
prevádzkové náklady vo výške 2 485,00 €, z toho na úhradu energií vo výške 367,00€, na 
nákup materiálu bolo použitých 255,00 €, na služby 1 863,00 €. 
 
c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD) 
K 31.12.2019 mala  naša škola pre ŠKD bežné výdavky  spolu vo výške 114 816,00 €. 
Osobné náklady – mzdy a odvody boli vo výške 95 962,00 € a prevádzkové náklady boli vo 
výške   18 505,00 €, bežné transfery vo výške349,00 €. 
 



 
Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa čerpali iba z vlastných príjmov v sume 
19 116,00 €, na pokrytie osobných nákladov vo výške 1 911,00 €, na úhradu energií 
(elektrickej energie, tepla, vodného a stočného, telefónnych poplatkov a poštovného) vo 
výške 8 373,00 €, na nákup materiálu ( nákup kancelárskych potri, čistiacich potrieb, kníh, 
časopisov, učebných pomôcok, interiérového vybavenia) vo výške 2 008,00 €. Ďalej sme 
prevádzkové náklady použili na úhradu služieb ( školenia, služby výpočtovej techniky) vo 
výške 6 824,00 €. 
 
 

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek je v prílohe 
č.1 – tabuľky k čerpaniu rozpočtu 
 
2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu 
 
Sociálny fond tvorí základná škola v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v 
znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 
a)  povinným prídelom vo výške 1 % zo základu v § 4 ods. 1. 
b) ďalším prídelom  vo výške 0,25 % - na základe  Kolektívnej zmluvy pre rok 2019. 
Tvorba povinného prídelu  bola  vo výške 1,25 %.  
Tvorba povinného prídelu do SF za rok 2019 bola vo výške 7 251,40€. Počiatočný stav na 
účte SF k 1. 1. 2019 bol vo výške 3 159,69 €. Základná škola čerpala prostriedky SF na 
regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania a kultúrno-spoločenskú činnosť v 
celkovej výške 6 782,00 €, a na ostatné čerpanie, čerpanie pri jubileách a pri narodení dieťaťa 
spolu v sume 1 302,00 €. Konečný zostatok na účte sociálneho fondu ku dňu 31. 12. 2019 bol 
vo výške 2 327,09 €. 
 
 
3. Bilancia aktív a pasív 
 
Podkladom pre vykonanie finančnej analýzy sú predovšetkým výkazy, ktoré 
štandardizovaným a verným spôsobom zachytávajú podmienky, priebeh a výsledok 
hospodárenia základnej školy. Usporiadanou formou peňažného vyjadrenia majetku a zdrojov 
jeho financovania je súvaha, ktorá poskytuje všeobecný prehľad o majetku a záväzkoch 
základnej školy - vid. príloha č. 2. V prílohe č. 2 sú uvedené vybrané ukazovatele zo súvahy 
organizácie. Kompletné údaje o majetku a záväzkoch sú uvedené v súvahe rozpočtovej 
organizácie, ktorá je k dispozícii v sídle  rozpočtovej organizácie mesta. 
 
 
Aktíva základnej školy tvorí majetok, ktorý je tvorený: 
a) stavom dlhodobého hmotného majetku,  

stav majetku v OC na účt. tr. 0 k   1.1. 2019: 2 756 055,32 € 
a) prírastky     0,00 €  
b)   úbytky 
   -   ročný odpis  majetku:                                           62 294,76€ 
Stav majetku na účt. tr. 0 k 31.12. 2019:                   2 693 760,56 € 
 

b)zásobami potravín v ŠJ 
c) zúčtovaním prostriedkov medzi subjektmi VS – prenesené kompetencie 



d) krátkodobými pohľadávkami – tvoria ich neuhradené  pohľadávky za prenájom telocvične              
za rok 2019 
e) finančnými účtami – sú to prostriedky na depozitnom účte, potravinovom účte a účte 
sociálneho fondu.   
f) časové rozlíšenie, ktoré tvoria náklady budúcich období 
Pasíva základnej školy sa skladajú z:  
a) rozdielu majetku a záväzkov - hospodársky výsledok základnej školy,  
c) záväzky základnej školy voči zriaďovateľovi a subjektom VS – stav odpisovaného majetku 
a zúčtovanie odvodov príjmov RO, 
d) dlhodobých  záväzkov – stav sociálneho účtu,  
e) krátkodobých  záväzkov základnej školy voči dodávateľom, zamestnancom, zúčtovaniu 
s orgánmi sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňovým úradom, 
f) časového rozlíšenia – sú to výdavky a výnosy budúcich období 
 
 
 
 
 
 
Rada školy prerokovala dňa 04.05.2020 Správu o hospodárení RO ZŠ za rok 2019 a odporúča 
Mestu Malacky ju schváliť. 
 
 
 
 
 

 
............................................. 
PaedDR.MonikaValúchová 

Rada školy pri ZŠ 
 
 
 
   
 
                                                                                                     ............................................ 
                                                                                                           riaditeľ školy 

Mgr.Dušan Šuster 
 
 
 
V Malackách dňa 04.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 - tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2019    

Základná škola Štúrová 142A, 901 01 
Malacky    
prenesené kompetencie - základná 
škola     

      

    

Upravený rozp. s 
vl.prij.  

Čerpanie 
rozp. s 
vl.príj. 

Čerpanie 
rozpočtu 

Čerp.rozp.ibavl.pr
íj. 

  Ukazovateľ rok 2019 k 31.12.2019 
k 

31.12.2019 k 31.12.2019 

   v € v € v % v € 

Príjmová časť rozpočtu     

  Bežné príjmy spolu 958269,00 957826,00 99,95% 12357,00 

  
Bežný transfer od zriaďovateľa prenesené 
kompetencie 833598,00 833598,00 100,00%   

  Bežný transfer Vzdelávacie poukazy 11367,00 11367,00 100,00%   

  Bežný transfer SZP  300,00 300,00 100,00%   

  Bežný transfer AU - asistent  11088,00 11088,00 100,00%   

  Bežný transfer hmotná núdza - školské potreby 66,00 66,00 100,00%   

  Bežný transfér učebnice 2225,00 2225,00 100,00%   

  Bežný transfer LVK, ŠvP 8300,00 8300,00 100,00%   

  Transfer - podpora výchovy k strav. Návykom 37848,00 37848,00 100,00%   

  Bežný transfer - hmotná núdza - strava 257,00 257,00 100,00%   

  Vlastné príjmy 8.3.7 - prenájmy 12200,00 11757,00 96,37% 11757,00 

  Vlastné príjmy 8.3.7 - dary 600,00 600,00 100,00% 600,00 

  Projekt v ZŠ úspešnejší 2018-2020 40420,00 40420,00 100,00%  

  Kapitálové príjmy spolu 0,00 0,00 0,00% 0,00 

  Kapitálové príjmy zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00%   

  Vlastné príjmy kapitálové  0,00 0,00 0,00% 0,00 

  Príjmy spolu 958269,00 957826,00 1,00 12357,00 

Výdavková časť rozpočtu     

  Bežné výdavky spolu 958269,00 947516,00 98,88% 12331,00 

610 Mzdy a platy 573048,00 573048,00 100,00% 127,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 195498,00 195497,00 100,00% 0,00 

630 Tovary a služby 187102,00 176093,00 94,12% 12204,00 

640 PN do 10 dní 2621,00 2878,00 109,81%  
z 
toho          

631 Cestovné 661,00 661,00 100,00% 0,00 

632 Energie, voda, komunikácie 37071,00 37072,00 100,00% 8382,00 

632 Energie - preplatky z min. obdobia 5965,00 5965,00   0,00 

633 Materiál  83798,00 75507,00 90,11% 2626,00 

634 Dopravné 0,00 0,00 0,00% 0,00 

635 Štandardná a rutinná údržba 5932,00 5932,00 100,00% 0,00 

636 Nájomné a prenájom 60,00 60,00 100,00% 0,00 

637 Služby 53615,00 50896,00 94,93% 1196,00 

640 Transfery 2621,00 2878,00 109,81% 0,00 
z 

toho    0,00 0,00 0,00% 0,00 

642 Bežné transfery 0,00 0,00 0,00% 0,00 

            

  Kapitálové výdavky spolu 0,00 0,00   0,00 

700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00   0,00 



z 
toho           

713 Stroje, prístroje, zariadenia         

714 Dopravné prostriedky         

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0,00 0,00   0,00 

  Výdavky spolu 958269,00 947516,00   12331,00 

      
Poznámka:     
K 31.12.2019 bola nedočerpaná dotácia na prenesené kompetencie vo výške 1 725,00 €, ktorá bola 
30.12.2019 prevedená na účet zriaďovateľa. Mesto uvedené prostriedky vrátilo v januári 2020 na 
výdavkový účet ZŠ, ktorá musí tieto prostriedky vyčerpať do konca marca 2020. Na účet mesta bol 
zaslaný zostatok z nevyčerpaných rekreačných poukazov vo výške 588,90 €. Záreveň bol na účet 
zriaďovateľa prevedený zostatok výdavkového účtu k 31.12.2019 vo výške 25,90 €, jedná sa o 
nevyčerpané prostriedky vlastných príjmov v ZŠ. Zostatok z príspevku na podporu výchovy k 
stravovacím návykom žiaka bol v sume 7970,40 €, príspevok bol odoslaný zriaďovateľovi na účet dňa 
23. a 27.12.2019. 
      

Vypracovala : Ing. Júlia Beťková 
štatutár ZŠ : Mgr.Dušan 
Šuster   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základná škola Štúrová 142A, 901 01 
Malacky    

originálne kompetencie -školská jedáleň - ŠJ    
      

    

Upraven
ý rozp. s 
vl.prij.  

Čerpanie 
rozp. s 
vl.príj. 

Čerpanie 
rozpočtu 

Čerp.rozp.ibavl.pr
íj. 

  Ukazovateľ rok 2019 
k 

31.12.2019 
k 

31.12.2019 k 31.12.2019 

   v € v € v % v € 
Príjmová časť 

rozpočtu           

  Bežné príjmy spolu 
142849,0

0 142033,00 99,43% 17242,00 

  
Bežný transfer od zriaďovateľa originálné 
kompetencie 79700,00 79700,00 100,00%   

  potraviny v ŠJ 45649,00 45091,00 98,78%   

  Vlast.príjmy v ŠJ 8.3.7. 17500,00 17242,00 98,53% 17242,00 

  Kapitálové príjmy spolu 0,00 0,00 0,00% 0,00 

    0,00 0,00 0,00% 0,00 

  Príjmy spolu 
142849,0

0 142033,00 99,43% 17242,00 
Výdavková časť 

rozpočtu           

  Bežné výdavky spolu 
142849,0

0 141220,00 98,86% 17242,00 

610 Mzdy a platy 63351,00 63351,00 100,00% 11213,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 21725,00 21724,00 100,00% 3544,00 

630 Tovary a služby 57591,00 55963,00 97,17% 2485,00 

640 Bežné transfery 182,00 182,00 100,00% 0,00 

z toho           

631 Cestovné 0,00 0,00 0,00% 0,00 

632 Energie, voda, komunikácie 3390,00 3757,00 110,83% 367,00 

633 Materiál  45784,00 44668,00 97,56% 255,00 

634 Dopravné 0,00 0,00 0,00% 0,00 

635 Štandardná a rutinná údržba 0,00 0,00 0,00% 0,00 

636 Nájomné a prenájom 0,00 0,00 0,00% 0,00 

637 Služby 5675,00 7538,00 132,83% 1863,00 

640 Transfery 182,00 182,00 100,00% 0,00 

z toho    0,00 0,00 0,00% 0,00 

642 Bežné transfery 0,00 0,00 0,00% 0,00 

            

  Kapitálové výdavky spolu 0,00 0,00 0,00% 0,00 

700 Kapitálové výdavky     0,00% 0,00 

z toho           

713 Stroje, prístroje, zariadenia     0,00% 0,00 

714 Dopravné prostriedky     0,00% 0,00 

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia     0,00% 0,00 

  Výdavky spolu 
142849,0

0 141220,00   17242,00 

 

Prijaté stravné sa po mesačnej uzávierke zasiela zriaďovateľovi, ktorý zapojí 
stravné do príjmov, zriaďovateľovi bola za rok 2019 zaslaná celková suma vo 
výške 45 090,81 €, uhradené faktúry za potraviny boli v sume                44 278,47 
€. Na analytickom účte školskej jedálne vznikol zostatok v sume 812,34 €. 

 Vypracovala : Ing. Júlia Beťková  štatutár ZŠ : Mgr.Dušan Šuster 



 
 
Základná škola Štúrová 142A, 901 01 
Malacky    
originálne kompetencie -školský klub detí - 
ŠKD    
      

    

Upravený rozp. s 
vl.prij.  

Čerpanie rozp. s 
vl.príj. 

Čerpanie 
rozpočtu 

Čerp.rozp.ibavl.p
ríj. 

  Ukazovateľ rok 2019 k 31.12.2019 k 31.12.2019 k 31.12.2019 

   v € v € v % v € 

Príjmová časť rozpočtu     

  Bežné príjmy spolu 114816,00 114816,00 100,00% 19116,00 

  
Bežný transfer od zriaďovateľa originálné 
kompetencie 95700,00 95700,00     

  Vlast.príjmy 8.3.7 19116,00 19116,00   19116,00 

  Kapitálové príjmy spolu 0,00 0,00 0,00% 0,00 

           

  Príjmy spolu 114816,00 114816,00 100,00% 19116,00 

Výdavková časť rozpočtu     

  Bežné výdavky spolu 114816,00 114816,00 100,00% 19116,00 

610 Mzdy a platy 69832,00 69832,00 100,00% 0,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 26130,00 26130,00 100,00% 1911,00 

630 Tovary a služby 18505,00 18505,00 100,00% 17205,00 

640 Bežné transfery 349,00 349,00    
z 
toho           

631 Cestovné         

632 Energie, voda, komunikácie       8373,00 

633 Materiál        2008,00 

634 Dopravné       0,00 

635 Štandardná a rutinná údržba       0,00 

636 Nájomné a prenájom       0,00 

637 Služby       6824,00 

640 Transfery 0,00 0,00 100,00% 0,00 
z 

toho            

642 Bežné transfery         

            

  Kapitálové výdavky spolu 0,00 0,00 0,00% 0,00 

700 Kapitálové výdavky     0,00% 0,00 
z 
toho           

713 Stroje, prístroje, zariadenia     0,00% 0,00 

714 Dopravné prostriedky     0,00% 0,00 

717 
Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia     0,00% 0,00 

  Výdavky spolu 114816,00 114816,00   19116,00 

      

 Vypracovala : Ing. Júlia Beťková  
štatutár ZŠ : Mgr.Dušan 
Šuster  

 
 



Príloha č. 2 tabuľka ukazovateľov zo súvahy 
 
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v celých €  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 2 827 645 2 803 211 

Neobežný majetok spolu 2 756 055 2 693 761 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 2 756 055 2 693 761 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu     71 590    108 115 

z toho :   

Zásoby         884       2 626 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS            0     10 446 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky           498          891 

Finančné účty       70 208    94 152 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  0        1 335 

 

P A S Í V A 

Názov   

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 882 421 2 827 645 

Vlastné imanie          -860      -4 450 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia         -860       -4 450  

Záväzky               2 828 505  2 806 326 

z toho :   



Rezervy  0    10 446 

 
 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 756 504 2 698 208 

Dlhodobé záväzky       3 276        9 543 

Krátkodobé záväzky     68 725      88 129 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie           0       1 335 

 
 
 
 
 
Vypracovala : Ing. Júlia Beťková                            štatutár ZŠ: Mgr.Dušan Šuster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


