Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
Nábrežná ul. č. 95, 940 57 Nové Zámky
t.č. : 035/6410 526 fax : 035/6410 526
e-mail: skola@zsnabrezna.sk

SPRÁVA
o výsledkoch
hospodárenia školy za rok 2012
I.

Príjmy a výdavky
Príjmy
Rekapitulácia rozpočtu a plnenia príjmov za dané obdobie – na základe výkazu FIN 1-04, časť
1.1.1 Príjmy bežného rozpočtu – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Schválený
rozpočet
(EUR)

Položka

Príjmy

Upravený
rozpočet
(EUR)

10 800,00

10 800,00

Plnenie

% plnenie

(EUR)

20 170,23

186,76

Rozpočet na vlastné príjmy za rok 2012 bol určený vo výške 10 800,00 EUR.
Príjmy sme naplnili vo výške 20 170,23 EUR, ktoré sme odviedli na účet zriaďovateľa – Mesto
Nové Zámky. Prekročené plnenie príjmov vzniklo z nájomného -uzatvorili sme viac nájomných
zmlúv na nebytové priestory a z príjmov za stravné – réžia v ŠJ.
Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z nájomného (5 532,28 EUR) a z poplatkov za ŠKD (9 555,00
EUR), z predaja kuchynského odpadu (47,69 EUR), z príjmov za réžiu v ŠJ (5 028,00 EUR)
a z účtov finančného hospodárenia (7,26 EUR).
Výdavky
Rekapitulácia rozpočtu a čerpania bežných výdavkov za dané obdobie – prenesené + originálne
kompetencie na základe výkazu FIN 1-04, časť 1.1.2 Výdavky bežného rozpočtu - v eurách
zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Pol.

Bežné výdavky
Mzdy a platy
Odvody
Tovary a služby
Transfery
z toho náhrada PN
640
dávky HmN
odchodné
odstupné
600
610
620
630

Schválený
rozpočet
(EUR)

725 972,00
455 881,00
159 330,00
110 761,00
0
0
0
0
0

Upravený
rozpočet
(EUR)

756 817,00
484 785,00
169 613,00
100 603,00
1 816,00
0
0
1 816,00
0

K 31. 12. 2012 neboli evidované žiadne záväzky.

Čerpanie

% plnenie

(EUR)

791 530,23
485 157,48
169 614,49
127 195,60
9 562,66
1 502,80
5 152,70
2 907,16
0

104,6
100,1
100
126,4

Rozpočet výdavkov bol čerpaný vo výške 791 530,23 EUR.
Rozpočet bol v čerpaní prekročený o finančné prostriedky vo výške 34 713,23 EUR,
ktoré boli z uvedených zdrojov:
- povolené prekročenie zo zostatku na účte k 1.1. 2012 10,30 EUR;
- povolené prekročenie o prekročenie plnenia príjmov 4 342,23 EUR;
- povolené prekročenie o prekročenie plnenia príjmov z réžie v ŠJ – 5 028,00 EUR;
- povolené prekročenie o výdavky na dávky v hmotnej núdzi 5 152,70 EUR;
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z Mesta Nové Zámky - 2 230,00 EUR;
- povolené prekročenie o príjem z dotácie na projekty z NSK - 1 150,00 EUR.
Rozpočet školy bol schválený na rok 2012 MsZ (6. 12. 2011) - uznesenie číslo 144/061211 –
a bol upravovaný v priebehu roka nasledovne :
+ 34 581,00 EUR
- úprava rozpočtu PK na základe Min.školstva
+ 3 949,90 EUR
- vzdelávacie poukazy na 1-3/2012;
+ 3 949,80 EUR
- vzdelávacie poukazy na 4-6/2012;
+ 1 816,00 EUR
- transfer na odchodné – Mgr. Marián Hayden;
+ 1 100,00 EUR
- žiaci soc. znevýhod. prostredia 1-6/2012;
- 184,00 EUR
- úprava rozpočtu na základe Eduzberu;
+ 1 267,00 EUR
- žiaci soc. znevýhod. prostredia 7-12/2012;
+ 5 406,00 EUR
- vzdelávacie poukazy na 9-12/2012;
+ 1 140,00 EUR
- kreditné príplatky 2012;
+ 1 600,00 EUR
- mimoriadne výsledky žiakov;
+ 10 800,00 EUR
- rozpočet príjmov.

Transfery
Transfery neboli na začiatku roka rozpočtované, avšak počas roka boli upravené - transfer na
odchodné v ZŠ v celkovej výške 1 816,00 EUR.
V časti transfery sme účtovali náklady na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti –
nemocenské dávky, transfer na odchodné a sociálne dávky vyplácané žiakom z rodín v hmotnej
núdzi na školské potreby a stravné.
Nemocenské dávky sme vyplatili vo výške 1 502,80 EUR.
Náklady na nemocenské dávky sme financovali z prostriedkov určených na mzdy a platy.
Odchodné bolo vyplatené dvom zamestnancom v celkovej výške 2 907,16 EUR.
Na odchodné zamestnanca v ZŠ sme dostali transfer od KŠÚ Nitra vo výške 1 816,00 Eur
a náklady na odchodné zamestnanca v ŠKD sme financovali z príjmov školy vo výške 1 091,16
Eur.
Za rok 2012 sme vyplatili pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi dávky vo výške 5 152,70 EUR.
Na dávky v hmotnej núdzi sme pravidelne dostávali dotácie prostredníctvom Mesta Nové Zámky.

II. Získané dotácie na realizáciu projektov
- z Mesta Nové Zámky -

2 230,00 EUR – Deň Zeme, Športové sústredenie žiakov ŠT,
Environmentálna letná škola – letný tábor, Po
stopách európskej civilizácie, Oslava ku Dňu
matiek, Na návšteve u Guľka Bombuľka, Detský
kútik Trojruže, Rozprávka pred Mikulášom, My
sme malí športovci

- z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja 1 149,36 EUR
- 300,00 EUR – Spieva, hrá a tancuje celá rodina – 3.ročník
- 150,00 EUR – Z rozprávky do rozprávky ...

- 300,00 EUR – Európa nás spája aj športom – dlhodobý projekt
- 199,36 EUR – Prekonaj sám seba
- 200,00 EUR – Rozprávka starej matere ...
Všetky menované projekty boli realizované a zúčtované do 31.12.2012.
- v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Školské partnerstvá
sme v roku 2011 mali schválený grant vo výške 21 000,00 Eur, z čoho sme dostali
vopred preddavok vo výške 16 800,00 Eur, čo predstavuje 80 % z celkového
prideleného grantu. Zostatkovú časť do ukončenia projektu (do 31. 7. 2013)
financujeme z vlastných prostriedkov a po vypracovaní a zaslaní záverečnej správy nám
bude rozdiel preplatený. V roku 2012 sme na financovanie projektu použili celý
preddavok a z vlastných zdrojov sme čerpali 2 282,60 Eur.
III. Inventárna hodnota majetku
Prírastok majetku za rok 2012 Úbytok majetku za rok 2012 Stav majetku k 31.12.2012
-

1 209 491,24
27 731,01
2 215 032,58

EUR
EUR
EUR

Fyzická a dokladová inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2012 na základe Príkazu
riaditeľa školy číslo 1/2012 zo dňa 29.10.2012 v súlade s organizačnou smernicou
a harmonogramom prác v dňoch 1.12. 2012 – 17. 1.2013. Účtovný stav majetku súhlasil
s fyzickým stavom. Neboli vykázané žiadne rozdiely.
IV. Záväzky a pohľadávky
Rezervy zákonné - krátkodobé ZŠ (323) - z nevyčerpané dovolenky 2012
Nevyfakturované dodávky ZŠ (326)
Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov ZŠ (374)
Záväzky zo sociálneho fondu ZŠ (472)
Záväzky ZŠ (321)
Krátkodobé záväzky ZŠ (331) - mzdy zamestnancov za 12/2012
Krátkodobé záväzky ZŠ (379) - zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2012
Krátkodobé záväzky ZŠ (342) - daň zo mzdy zamestnancov za 12/2012
Krátkodobé záväzky ZŠ (336) - odvody zo mzdy za 12/2012
ZÁSOBY – potraviny ŠJ (112) - zostatok potravín na sklade
Záväzky – stravné ŠJ (324) - preplatky stravného na účte ŠJ
Pohľadávky – stravné ŠJ (318) - nedoplatky stravného na účte ŠJ
Záväzky – dodávatelia ŠJ (321) - neuhradené faktúry k 31.12.2012
Iné záväzky – ŠJ (379)
Vypracovala : Zuzana Žatková
Nové Zámky 15. 2. 2013

Mgr. R ó b e r t R u d i n s k ý
riaditeľ školy

30 461,18
4 649,90
360,00
2 046,76
0,00
32 805,21
214,14
3 034,67
19 739,98
1 918,30
546,33
650,02
2 123,24
216,31

