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SPRÁVA 
o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020 

 

 

I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 
 

Príjmy 
Rekapitulácia rozpočtu a plnenia príjmov za dané obdobie – na základe výkazu  FIN 1-12. 

 

Časť I. Príjmy -  1.1.  Bežné príjmy – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 
Zdroj  Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

Plnenie 

 

(EUR) 

 Príjmy spolu: 57 600,00 126 267,67 127 599,71 

72g Príjmy za ŠKD, nájomné, réžia 37 600,00 26 908,00 26 024,78 

72f Príjmy za Stravné v ŠJ 20 000,00 14 000,00 15 515,26 

72j Príjmy za dobropisy a vratky 0,00 922,87 922,87 

72c Granty – projekty 0,00 500,00 1 200,00 

72h Príjmy z UPSVaR 0,00 5 624,32 5 624,32 

11GG Granty – spolufinanc. proj.ESF 0,00 2 965,50 2 965,50 

11O5 Granty – od zahr.subjektu Erasmus+ 0,00 21 508,00 21 508,00 

3AC1 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 48 171,72 48 171,72 

3AC2 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 5 667,26 5 667,26 

 

Rozpočet   na  vlastné   príjmy  za  rok 2020  bol schválený vo výške  57 600,00 EUR,   z čoho 

20 000,00 Eur boli príjmy v školskej jedálni za stravu. Ostatné príjmy školy boli rozpočtované vo 

výške 37 600,00 Eur.  

 

Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z poplatkov za ŠKD (18 816,00 EUR), z príjmov za réžiu v ŠJ 

(6 304,00 EUR), z nájomného (904,78 EUR) a príjem za stravné v ŠJ (15 515,26 EUR).  

 

 

Časť II. Finančné operácie -  2.1.  Príjmové operácie 

 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zostatok na účtoch k 1.1.2020  + prijaté finančné 

zábezpeky (stravné)  – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 
Zdroj Príjmy – zostatok účtov Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

Plnenie 

 

(EUR) 

3AC1 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 10 171,06 10 171,06 

3AC2 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 907,46 907,46 

72f Stravné v ŠJ 0,00 629,68 629,68 

71 Prijaté finančné zábezpeky 0,00 0,00 9 209,30 

SPOLU: 0,00 11 708,20 20 917,50 

 

Celkový rozpočet školy -  PRÍJMY  bol za rok 2020 upravený na   137 975,87 EUR. 
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Výdavky 
 

Rekapitulácia rozpočtu a čerpania bežných výdavkov za dané obdobie – prenesené + originálne 

kompetencie na základe výkazu  FIN 1-12.  

 

Časť I. Výdavky -  1.2.  Bežné výdavky  – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 
Pol.  Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

Čerpanie 

 

(EUR) 

Nevyčerpané/ 

plnenie 

 

600 Bežné výdavky 1 472 408,00 1 850 835,60 1 794 708,23 56 127,37 Eur 

97,0 % 

610 Mzdy a platy 936 210,00 1 062 071,08 1 065 161,71 -3 090,63 Eur 

100,3 % 

620 Odvody 327 203,00 347 068,00 347854,93 -786,93 Eur 

100,2 % 

630 Tovary a služby 208 995,00 341 827,28 290 839,45 50 987,83 Eur 

85,1% 

640 

Transfery 0 99 869,24 90 852,14  

z toho náhrada PN 0 2 245,00 2 335,85 -90,85 Eur 

104,0 % 

          odchodné 0 2 537,00 2 537,00 0,00 Eur 

100 % 

Proj.ESF 0 90 869,00 81 761,05 9 107,95  Eur  

90,0% 

Proj.UPSVaR 0 4 218,24 4 218,24 0,00 Eur 

100 %  

 

K 31. 12. 2020 neboli evidované žiadne záväzky za rozpočtové hospodárstvo dodávateľom. 

 

Rozpočet školy na bežné výdavky bol schválený  na rok  2020  vo výške   1 472 408,00 EUR MsZ 

(11. 12. 2019) - uznesením číslo 199/111219 A2 - 

 

schválené financie z prenesených kompetencií (ZŠ)   - 1 168 440,00 Eur 

schválené financie z originálnych kompetencií (ŠJ+ŠKD)   -   303 968,00 Eur 

 

a bol upravovaný v priebehu roka nasledovne: 

 

- + 108 253,00  EUR - úprava rozpočtu PK na základe rozpisu normatívu z MŠ SR; 

- + 9 000,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Lyžiarsky výcvik 2020; 

- + 7 000,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Školu v prírode 2020; 

- + 6 503,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 1-4/2020; 

- + 5 308,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 1-3/2020; 

- + 250,00  EUR - SZP  1-4/2020; 

- + 10 260,00  EUR - dotácia z MŠ SR_DK  Asistent učiteľa ESF 2020; 

- + 6 502,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 5-8/2020; 

- + 250,00  EUR - SZP  5-8/2020; 

- + 5 308,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 4-6/2020; 

- - 600,00  EUR - vyúčtovanie dotácia z MŠ SR na Lyžiarsky výcvik 2020; 

- + 2 000,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet na projekty Mesta; 

- + 11 396,00  EUR - príspevok na učebnice 1.-5. roč. 2020; 

- - 6 000,00  EUR - úprava rozpočtu OK – rozpočet na nákup potravín ŠJ; 

- + 1 000,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet na projekty Mesta; 

- + 4 720,00  EUR - príspevok na učebnice 6.-9. roč. 2020; 

- + 2 537,00  EUR - odchodné; 

 



- + 6 502,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 9-12/2020; 

- +  10 953,00  EUR - mimoriadna dotácia - pandémia; 

- + 100,00  EUR - SZP  09-12/2020; 

- + 6 875,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 9-12/2020; 

- - 7 578,00  EUR - úprava rozpočtu na základe Eduzberu 2020; 

- - 1 100,00  EUR - vyúčtovanie dotácia z MŠ SR na Školu v prírode 2020; 

- + 1 756,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 1-8/2020; 

- +  400,00  EUR - mimoriadne výsledky žiakov; 

- +  4 000,00  EUR - mimoriadna dotácia – dištančné vzdelávanie - technika; 

- + 600,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet na projekty Mesta; 

- + 76,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 9-10/2020; 

- + 6 949,00  EUR - dotácia z MŠ SR_DK  - mimoriadne odmeny 2020; 

- + 275,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 11/2020; 

-  + 629,68  EUR - úprava rozpočtu OK – rozpočet na nákup potravín ŠJ; 

- + 800,00  EUR - príspevok z MŠ SR – projekt Čítame radi  2020. 

 

Rozpočet školy na bežné výdavky bol upravený za rok 2020  na výšku   1 677 332,68 EUR, 

 

upravený rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ)   -  1 375 135,00 Eur 

upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠJ+ŠKD)  -     301 568,00 Eur 

upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠJ – 453) -           629,68  Eur 

 

Ďalšie úpravy rozpočtu boli v zmysle realizácie projektov v roku 2020 nasledovné: 

 

- + 2 965,50  EUR - spolufinancovanie projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 

- + 58 342,78  EUR - dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 

- + 6 574,72  EUR - dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 

- +  500,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu Volkswagen Slovakia; 

- +  700,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu Nadácie Pontis; 

- +  21 508,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu Erasmus+; 

-  + 66,40  EUR - dotácia UPSVaR na podporu žiakov v HmN - školské potreby 

-  + 77 221,20  EUR - dotácia UPSVaR na podporu k stravovania  

-  + 5 624,32  EUR - dotácia UPSVaR na realizáciu projektu  

       „Pracuj v školskej kuchyni“. 

 

 Transfery 

 

Transfery neboli v danom roku rozpočtované, počas roka bol rozpočet upravený na 99 869,24 EUR, 

z čoho 67 883,00 Eur je rozpočet z projektu ESF  - „Moderné vzdelávanie“. 

 

V časti transfery sme účtovali náklady na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti – 

nemocenské dávky a odchodné zamestnancom pri prvom odchode do starobného dôchodku, náklady 

na realizáciu projektu ESF „Moderné vzdelávanie“ a výdavky na realizáciu projektu z UPSVaR 

„Pracuj v školskej kuchyni“. 

 

Nemocenské dávky sme vyplatili zamestnancom vo výške  2 335,85 EUR. 

Jednotkové náklady vyplatené zamestnancom v rámci realizácie projektu ESF_„Moderné 

vzdelávanie“  v celkovej výške  81 761,05 EUR boli financované z viacerých zdrojov. V súlade 

s rozpočtom projektu bolo čerpaných 58 775,48 Eur, sumu 10 260,00 sme čerpali z dotácie MŠVVaŠ 

SR na pokrytie zvýšených osobných nákladov zamestnancov uvedeného projektu  a 12 725,57 Eur sme 

doplatili z vlastných rozpočtových prostriedkov. 

Na aktívne opatrenia trhu práce sme vyplatili zamestnancovi, ktorý bol prijatý v rámci projektu 

„Pracuj v školskej kuchyni“ sumu 4 218,24  EUR (Mzdy + odvody za  6 mesiacov  1/2020-06/2020).  

 

Rozpočet  výdavkov na transfery bol čerpaný k 31.12. 2020 vo výške  90 852,14  EUR.   

 

Celkový rozpočet školy – VÝDAVKY  bol za rok 2020 upravený na   1 850 835,60 EUR. 



Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný vo výške  1 794 708,23 EUR.   

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtu za rok 2020: 

- zostatok na bežnom účte školy (222) –    8,13  Eur  (odvedené zriaďovateľovi 28.1.2021); 

- nevyčerpaná poskytnutá dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“ – zostatok na 

bežnom účte školy pre ESF (221-88)  – 9 107,52  Eur (budú použité v roku 2021); 

- nevyčerpaná poskytnutá dotácia na realizáciu projektu Erasmus+  – zostatok na bežnom účte školy 

pre granty (221-34)  –  21 508,00  Eur (budú použité v roku 2021-2022); 

- nevyčerpaná poskytnutá dotácia na realizáciu projektu Čítame radi   – zostatok na bežnom účte 

školy pre granty (221-34)  –  800,00  Eur (budú použité v roku 2021); 

- nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2020  – 

23 196,00 Eur (k 31.12.2020 na účte ŠJ) a následne budú na základe pokynov odvedené 

zriaďovateľovi; 

- zostatok zábezpeky k 31.12.2020, ktorá bola prijatá od stravníkov ŠJ – žiakov školy  – 8 473,85 

Eur (k 31.12.2020 na účte ŠJ) a následne bude v roku 2021 použitá, alebo vrátená; 

- rozdiel rozpočtu na výdavky na potraviny v ŠJ a skutočnými výdavkami na potraviny v ŠJ – 

614,95 Eur. 

 

 

Časť I. Výdavky -  1.2  Kapitálové výdavky – kapitálové výdavky neboli rozpočtované ani čerpané. 

 

 

Časť II. Finančné operácie -  2.2.  Výdavkové operácie 

 

Vrátené finančné prostriedky zo zábezpeky (stravné) – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta. (Nerozpočtuje sa.) 

 
Zdroj Názov účtu  Čerpanie 

(EUR) 

71 Vrátené finančné zábezpeky - skutočnosť k 31.12.2020 735,45 

 

 
Celkové   VÝDAVKY  školy boli za rok 2020  -    1 850 835,60 EUR. 

 

 

II. Získané  dotácie  na realizáciu  projektov 

 

- z Mesta Nové Zámky  - 3 600,00 EUR –   

 Projekt: „Na Nábrežnej športujú všetci – 3.ročník“ 

- Realizácia relaxačno-športového areálu školy v roku 2020. 

 

Dotácia na projekt bola poskytnutá v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové 

Zámky zo dňa 19. 5. 2020 č.  274/190520  C/1 o poskytnutí finančnej účelovej dotácie vo 

výške   2 000,00 Eur 

a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 5. 8. 2020  

č.  286/050820  A/8 _ RO  č.25/2020  o poskytnutí  finančnej  účelovej  dotácie  vo  výške    

1 000,00 Eur 

a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové Zámky zo dňa 24. 11. 2020  

č.  323/241120  A/13 _ RO č.55/2020 o poskytnutí finančnej účelovej dotácie (15%) vo 

výške   600,00 Eur.  

Dotácia bola poskytnutá formou úpravy rozpočtu školy. 

 

Projekt bol realizovaný a zúčtovaný do 4.12.2020. Rozdiel – nevyčerpané finančné prostriedky 

vo výške 194,37 Eur boli vrátené na účet Mesta Nové Zámky dňa 11.12.2020. 

 

 

 



- z Nadácie Pontis: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis   -  700,00 EUR  

 

Nadácia  Pontis poskytla finančný grant na základe  - Zmluvy o poskytnutí grantu č. 

STDG20_062 na projekt „Programuje celá škola“. Celková hodnota projektu je 1 000,00 Eur. V roku 

2020 bola škole poskytnutá 1.splátka vo výške 700,00 Eur (do 14 od podpísania zmluvy). 2.splátka 

bude škole poskytnutá vo výške 300,00 Eur v roku 2021 (do 14 pracovných dní od prijatie komplexnej 

a správne zdokladovanej záverečnej správy).  

 

 Projekt sa realizuje od 1.12.2020 do 31.5.2021 a následne bude zúčtovaný podľa zmluvy v roku 

2021.  

 

- z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu   
na Projekt v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá zložené 

výlučne zo škôl 

Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci  programu  ERASMUS+  

č. 2020-1-ES01-KA229-081829_5  - schválený grant vo výške 26 886,00 Eur, z čoho sme dostali 

preddavok vo výške 21 508,00 Eur, čo predstavuje 80 % z maximálnej sumy grantu. Finančné 

prostriedky budeme čerpať až v rokoch 2021-2022, keď budú realizované aktivity projektu podľa 

možností.  

 Trvanie projektu je 24 mesiacov -  od 1.9.2020 do 31.8.2022. 

 

 

- z Nadácie Volkswagen Slovakia  -   500,00 EUR  

 

Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla grant na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 0147/19_MA 

na projekt „Náš LEGOBOT“. 

 Projekt bol realizovaný do 31.12.2019 a následne zúčtovaný podľa zmluvy 28.2.2020. Druhá 

splátka finančného grantu bola škole refundovaná po schválení Záverečnej správy projektu - v roku 

2020. 

 

- z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky   

 

Dohoda č. 2019/NZ/054/112 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných 

miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. 

Doba realizácie projektu: od 1. 9. 2019  do 30.6.2020,  10 mesiacov. Účelom projektu je poskytnutie 

finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v školskej kuchyni. UPSVaR 

poskytne zamestnávateľovi (škole) finančné príspevky na vytvorené pracovné miesto po splnení 

podmienok uzatvorenej dohody na úhradu časti CCP zamestnanca (95 % CCP, v sume maximálne 

703,04 Eur/mesiac), ktorý bol prijatý do pracovného pomeru a na úhradu časti nevyhnutných nákladov 

súvisiacich s výkonom zamestnávania (4%. z CCP vypočítanej z priemernej mzdy, v sume maximálne 

53,21 Eur). 

V roku 2019 

Na aktívne opatrenia trhu práce sme vyplatili prijatému zamestnancovi v rámci projektu „Pracuj 

v školskej kuchyni“ sumu 2 865,37  EUR.  Z úradu prace nám bol uhradený príspevok 1 459,29 Eur za 

vyúčtované mzdy + odvody za mesiace 9/2019 (703,04 Eur) a 10/2019 (703,04 Eur) a za vyúčtovaný 

jednorázový príspevok na osobné ochranné pracovné pomôcky (53,21 Eur).   

Rozdiel vo výške 1 406,08 Eur, za mzdy + odvody v mesiacoch 11/2019 + 12/2019  sme hradili 

z finančných prostriedkov na OK.  Tieto finančné prostriedky nám budú uhradené v roku 2020. 

V roku 2020 

Rozdiel vo výške 1 406,08 Eur, za mzdy + odvody v mesiacoch 11/2019 + 12/2019  nám bol 

refundovaný v roku 2020. 

Na aktívne opatrenia trhu práce sme vyplatili v roku 2020 sumu 4 218,24 EUR.  Z úradu prace nám 

boli uhradené výdavky za vyúčtované mzdy + odvody za mesiace 1/2020 – 6/2020 (6 x 703,04 Eur) 

v celkovej výške 4 218,24 EUR 

Projekt bol realizovaný do 30.06.2020 a následne zúčtovaný podľa zmluvy do 31.8.2020. 

 



- z Operačného programu Ľudské zdroje – PO: Vzdelávanie, ktorého poskytovateľom je 

MPSVaR SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR – špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť 

a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a 

žiakov    
 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0601/2018_OPĽZ/207/2018 na realizáciu 

projektu s názvom „Moderné vzdelávanie“.  Doba realizácie projektu: od 09/2018  do 08/2021. 

Celkové oprávnené výdavky projektu na realizáciu aktivít sú  177 930,00 Eur, z čoho poskytovateľ 

poskytne maximálne 169 033,50  Eur, čo je 95% oprávnených výdavkov, ďalších 5% oprávnených 

výdavkov poskytne na realizáciu projektu na jednotlivé roky zriaďovateľ školy – Mesto Nové Zámky. 

Realizácia projektu sa začala 3. 9. 2018. V rámci projektu sme prijali pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnení 5 asistentov učiteľa na 100% úväzok a jednu školskú psychologičku na 50% úväzok. 

V roku 2018 sme dostali 1. zálohovú platbu na realizáciu projektu od MŠVVaŠ vo výške 22 537,00 

Eur, z čoho sme čerpali finančné prostriedky vo výške 18 781,50 Eur, podľa schváleného rozpočtu na 

rok 2018. Zostatok financií z roku 2018, ktoré sme použili v roku 2019 bol  3 755,50 Eur. V roku 2019 

sme dostali štyri platby v celkovej výške 64 795,25  Eur. Zostatok financií z roku 2019, ktoré sme 

použili v roku 2020 bol  11 078,52  Eur. 

 

Zostatok finančných prostriedkov  k 31.12.2020  na bežnom účte školy – pre projekt ESF, je vo výške 

9 107,52  Eur. 

 

Na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu od zriaďovateľa školy bola poskytnutá dotácia 

na rok 2020 vo výške 2 965,50 Eur. Spolufinancovanie bolo schválené MsZ dňa 17.9.2018 uznesením        

č. 363/170918  A. Finančné prostriedky boli k 31.12. 2020 vyčerpané v plnej výške. 

Vzhľadom na zvyšovanie osobných nákladov na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, ktoré hradíme z uvedeného projektu, sme dostali od MŠVVaŠ SR mimoriadnu 

dotáciu vo výške 10 260,00 Eur, v rámci dohadovacieho konania, na dofinancovanie asistentov učiteľa 

z projektu ESF na rok 2020. Žiadali sme v priebehu roka 2020 MŠVVaŠ SR o ďalšiu dotáciu na 

zvýšené náklady projektu, avšak táto nám nebola poskytnutá. Z vlastného rozpočtu (normatívny 

rozpočet na prenesené kompetencie) sme spolufinancovali projekt vo výške 12 725,57 Eur. 

 

 

 

III. Inventárna hodnota majetku   
 

Stav majetku k 31.12.2019 - 2 419 792,43 EUR 

Prírastok majetku za rok  2020 - 95 320,51 EUR 

Úbytok majetku za rok 2020 - 34 502,10 EUR 

Stav majetku k 31.12.2020 - 2 480 610,84 EUR 

 

Preberacím protokolom  zo dňa 17.12.2020 nám bol odovzdaný do užívania dlhodobý majetok  - 

vnútorné vybavenie chemickej učebne, ktorý bol financovaný v rámci projektu „Vzdelávanie na 

Nábrežnej“ v celkovej hodnote 48 292,88 EUR s DPH, v zmysle Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K263-222-13 zo dňa 4.10.2019 v znení 

neskorších doplnkov – poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

v zastúpení Nitrianskym samosprávnym krajom. 

 

Fyzická a dokladová inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2020 na základe Príkazu 

riaditeľa školy číslo 1/2020 zo dňa 19.11.2020  v súlade s organizačnou smernicou 

a harmonogramom prác. Účtovný stav majetku súhlasil s fyzickým stavom. Neboli vykázané 

žiadne rozdiely. Výsledný inventarizačný zápis bol vyhotovený 29.1.2021. 

 

 

 

 

 



IV. Záväzky a pohľadávky  
 

Nevyfakturované dodávky ZŠ (326) 6 953,72 

Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov ZŠ (378) 990,00 

Pohľadávky  ZŠ (318) 675,00 

Záväzky zo sociálneho fondu  ZŠ (472) 7 244,07 

Záväzky  ZŠ  (321) 0,00 

Záväzky ZŠ – preddavok na školné ŠKD 1 651,00 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (331)  - mzdy zamestnancov za 12/2020 90 330,16 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (336)  - odvody zo mzdy za 12/2020 57 702,58 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (342)  - daň zo mzdy zamestnancov za 12/2020 14 859,31 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (379)  - zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2020 419,97 

ZÁSOBY – potraviny ŠJ  (112)  - zostatok potravín na sklade 2 931,27 

Pohľadávky – stravné ŠJ  (318)  - nedoplatky stravného na účte ŠJ 268,13 

Záväzky – dodávatelia  ŠJ  (321)  - neuhradené faktúry k 31.12.2020 0,00 

Záväzky – stravné ŠJ  (324)  - preplatky stravného na účte ŠJ 2 380,67 

Iné pohľadávky – ŠJ (378)   0,00 

Iné záväzky – ŠJ (379)   11 485,79 

 

 

 

 

V. Zúčtovacie vzťahy a výnosy  
 

Zúčtovanie transf. rozpočtu obce ZŠ (355) 312 400,45 

Ostatné zúčt. rozpočtu obce  ZŠ (357) 0,00 

Zúčtovanie s EU  (371) 21 508,00 

Výnosy budúcich období  ZŠ (384) 967 479,95 

Náklady budúcich období ZŠ (381) 3 962,89 

 

 

 

Vypracovala : Zuzana  Žatková 

 

 

Nové Zámky   17. 2. 2021 

 

 

 

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

riaditeľ školy 


