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Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 
Nábrežná ul. č. 95, 940 57  Nové Zámky 

t.č. : 035/6410 526                       e-mail: skola@zsnabrezna.sk 

 

SPRÁVA 
o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2022 

 

 

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: 110 040,00 131 958,68 127 250,56 

72g Príjmy za ŠKD, nájomné, réžia 30 040,00 30 040,00 31 255,04 

72f Príjmy za Stravné v ŠJ 80 000,00 94 000,00 87 183,66 

72e Príjmy z vratiek 0,00 0,00 0,00 

72j Príjmy za dobropisy a vratky 0,00 0,00 93,18 

72c Granty – projekty 0,00 0,00 800,00 

72h Príjmy z UPSVaR 0,00 0,00 0,00 

11GG Granty – spolufinanc. proj.ESF 0,00 0,00 0,00 

13O5 Granty – od zahr.subjektu Erasmus+ 0,00 0,00 0,00 

3AC1 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 7 085,13 7 085,13 

3AC2 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 833,55 833,55 

 

Rozpočet   na  vlastné   príjmy  za  rok 2022  bol schválený vo výške  110 040,00 EUR,   z čoho 

80 000,00 Eur boli príjmy v školskej jedálni za stravu. Ostatné príjmy školy boli rozpočtované vo 

výške 30 040,00 Eur.  

Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z poplatkov za ŠKD (21 876,00 EUR), z príjmov za réžiu v ŠJ 

(8 648,00 EUR), z nájomného (665,28 EUR) a príjem za stravné v ŠJ (87 183,66 EUR).  

 

Časť II. Finančné operácie -  2.1.  Príjmové operácie 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zostatok na účtoch k 1.1.2022  – v eurách zaokrúhlené na 

dve desatinné miesta. 

 
Zdroj Príjmy – zostatok účtov Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

Plnenie 

 

(EUR) 

131L UPSVaR – nevyčerpaná dot. na stravné 0,00 0,00 35 040,90 

13O5 Granty – od zahr.subjektu Erasmus+ 0,00 0,00 18 736,37 

3AC1 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 2 334,37 2 334,37 

3AC2 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 273,86 273,86 

72f Stravné v ŠJ 0,00 0,00 3280,17 

71 Prijaté finančné zábezpeky 0,00 0,00 0,00 

SPOLU: 0,00 2 608,23 59 665,67 

 

 

Celkový rozpočet školy -  PRÍJMY  bol za rok 2022 upravený na   134 566,91 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 1 570 233,00 1 910 942,62 1 896 058,33 14 884,29 Eur 

99,2 % 

610 Mzdy a platy 966 118,00 1 171 038,21 1 175 955,17 -4 916,96 Eur 

100,4 % 

620 Odvody 337658,00 407 272,70 405 759,75 1 512,95 Eur 

99,6 % 

630 Tovary a služby 266 457,00 324 412,69 306 124,95 18 287,74 Eur 

94,4% 

640 

Transfery 0 8 219,02 8 218,46 0,56 Eur 

z toho náhrada PN 0 7 943,78 7 943,22 0,56 Eur 

100,0 % 

          odchodné 0 0,00 0,00 0,00 Eur 

 % 

Proj.ESF 0 275,24 275,24 0,00  Eur   

100,0 % 

     

 

K 31. 12. 2022 neboli evidované žiadne záväzky za rozpočtové hospodárstvo dodávateľom. 

 

Rozpočet školy na bežné výdavky bol schválený  na rok  2022  vo výške   1 570 233,00 EUR MsZ 

(27. 12. 2021) - uznesením číslo 504/271221 A/2 - 

 

schválené financie z prenesených kompetencií (ZŠ)   - 1 242 265,00 Eur 

schválené financie z originálnych kompetencií (ŠJ+ŠKD)   -   327 968,00 Eur 

 

a bol upravovaný v priebehu roka nasledovne: 

 

- - 27 192,00  EUR - úprava rozpočtu PK na základe rozpisu normatívu z MŠ SR; 

- + 4 877,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 1-3/2022; 

- + 5 117,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 1-3/2022; 

- + 37,50  EUR - SZP  1-3/2022; 

- + 4 877,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 4-6/2022; 

- + 13 859,00  EUR - dotácia z MŠ SR  na LK 2022; 

- + 22 116,00  EUR - úprava rozpočtu OK – bežné výdavky 2022; 

- + 8 880,00  EUR - úprava rozpočtu OK – správa 2022; 

- + 9 102,00  EUR - príspevok na Edukačné publikácie CJ z PO – bez DPH; 

- + 910,00  EUR - príspevok na Edukačné publikácie CJ z PO –  DPH; 

- + 600,00  EUR - špecifiká – školské potreby Ukrajina 2022; 

- + 4 300,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet na projekty Mesta; 

- + 37,50  EUR - SZP  4-6/2022; 

- + 5 117,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 4-6/2022; 

- + 10 060,00  EUR - príspevok na učebnice Edukačné publikácie 2022; 

- + 400,00  EUR - špecifiká – školské potreby Ukrajina 2022; 
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- + 3 251,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 7-8/2022; 

- + 6 200,00  EUR - dotácia z MŠ SR  na ŠvP 2022; 

- + 25,00  EUR - SZP  07-08/2022; 

- + 14 715,00  EUR - úprava rozpočtu PK z MŠ SR navýšenie TP; 

- + 6 800,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 9-12/2020; 

- + 4 796,00  EUR - EŠIF– integrácia žiakov z UA 2022; 

- + 38 704,00  EUR - dotácia z MŠ SR_DK  - 500,00 odmeny 2022; 

- + 8 775,00  EUR - dotácia  OK  - 500,00 odmeny 2022; 

- + 14 000,00  EUR - úprava rozpočtu OK – rozpočet na nákup potravín ŠJ; 

- + 9 500,00  EUR - príspevok z MŠ SR na energie _ DK 2022; 

- + 6 771,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 9-12/2022; 

- - 2 128,00  EUR - úprava rozpočtu na základe Eduzberu 2022; 

- - 155,00  EUR - príspevok na uč. Edukačné publikácie 2022 - vyúčtovanie; 

- - 90,50  EUR - príspevok na Edukačné publ.CJ z PO – bez DPH - vyúčtovanie; 

- - 8,85  EUR - príspevok na Edukačné publ.CJ z PO –  DPH - vyúčtovanie; 

- + 2 239,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 1-10/2022; 

- + 1 760,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 11-12/2022; 

- + 3 924,00  EUR - EŠIF– integrácia žiakov z UA 2022 – EUnormatív 9+10; 

- + 3 052,00  EUR - EŠIF– integrácia žiakov z UA 2022 – EUnormatív 11+12; 

- +  4 748,00  EUR - mimoriadna dotácia – navýšenie ON; 

- - 710,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet na projekty Mesta – vyúčtovanie. 

 

Rozpočet školy na bežné výdavky bol upravený za rok 2022  na výšku   1 759 495,65 EUR, 

 

upravený rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ)   -  1 374 166,65 Eur 

upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠJ+ŠKD)  -     385 329,00 Eur 

 

Ďalšie úpravy rozpočtu boli v zmysle realizácie projektov v roku 2022 nasledovné: 

 

- +  18 736,37  EUR - dotácia na  projekt  Erasmus+ (453); 

- + 2 608,23  EUR - dotácia na  projekt  ESF_“Moderné vzdelávanie“ (453); 

- + 7 918,68  EUR - dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 

-  + 9 490,00  EUR - dotácia UPSVaR na podporu k stravovania ; 

-  + 500,00  EUR - dotácia NSPK_ na realizáciu projektu  šport 2022; 

-  + 300,00  EUR - dotácia NSPK_ na realizáciu projektu  kultúra 2022; 

-  + 15 829,62  EUR - dotácia MPC_ na realizáciu projektu POPII – 11+12/2021; 

-  + 95 014,07  EUR - dotácia MPC_ na realizáciu projektu POPII – 1-11/2022; 

-  + 1 050,00  EUR - dotácia MPC_ na real.proj. POPII  jednorázový príspevok 2022. 

     

 Transfery 

 

Transfery neboli v danom roku rozpočtované, počas roka bol rozpočet upravený na 8 219,02 EUR. 

 

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

nemocenské dávky a  náklady na realizáciu projektu ESF „Moderné vzdelávanie“.  

 

Nemocenské dávky sme vyplatili zamestnancom vo výške  7 943,22 EUR. 

 

Rozpočet  výdavkov na transfery bol čerpaný k 31.12. 2022 vo výške  8 218,46  EUR.   

 

 

Celkový rozpočet školy – VÝDAVKY  bol za rok 2022 upravený na   1 910 942,62 EUR. 

 

Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný vo výške  1 896 058,33  EUR.   



4 

 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtu za rok 2022: 

- zostatok na bežnom účte školy (222) –    4,87  Eur  (odvedené zriaďovateľovi 16.1.2023); 

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

pre granty (221-34)  –  8 347,24  Eur (budú použité v roku 2023); 

- nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2022  – 

1 322,10 Eur (k 31.12.2022 na účte ŠJ) a následne budú na základe pokynov odvedené 

zriaďovateľovi + dietne stravovanie (odvedené zriaďovateľovi) 317,20 Eur = spolu 1 639,30 Eur; 

- rozdiel rozpočtu na výdavky na rekreačné poukazy a skutočnými výdavkami vo výkaze výdavkov  

– 1 357,00 Eur. Rozdiel 1 357,00 Eur bol vrátený zriaďovateľovi 17. 1. 2023; 

- rozdiel rozpočtu na výdavky na Edukačné publikácie 2022  a skutočnými výdavkami na edukačné 

publikácie  –  - 0,29 Eur. 

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

výkaze výdavkov  – 3 536,17 Eur. Skutočne bola poskytnutá dotácia na výdavky 94 000,00 Eur – 

čerpané bolo 90 463,83  Eur a rozdiel  3 536,17  Eur bol vrátený zriaďovateľovi 29.12.2022. 

 

 

Časť I. Výdavky -  1.2  Kapitálové výdavky  
 

 
 

Pol. 

 Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

 

Čerpanie 

(EUR) 

 

% plnenie 

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

713 Nákup strojov a zariadení 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov nebol na začiatku roka rozpočtovaný a nebol upravovaný v priebehu 

roka.  

 

 

 

Časť II. Finančné operácie -  2.2.  Výdavkové operácie 

 

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

miesta. (Nerozpočtuje sa.) – nemali sme. 

 
Zdroj Názov účtu  Čerpanie 

(EUR) 

71 Vrátené finančné zábezpeky - skutočnosť k 31.12.2022 0,00 

 

 
Celkové   VÝDAVKY  školy boli za rok 2022  -    1 896 058,33 EUR. 
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II. Získané  dotácie  na realizáciu  projektov 

 

- z Mesta Nové Zámky  - 4 300,00 EUR –   

 Projekt: „Nábrežná vo svete, svet na Nábrežnej“. 

 

Dotácia na projekt bola poskytnutá v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Nové 

Zámky zo dňa 20. 4. 2022 č.  554/200422  C/1 o poskytnutí finančnej účelovej dotácie vo 

výške   4 300,00 Eur. 

Dotácia bola poskytnutá formou úpravy rozpočtu školy. 

Projekt bol realizovaný v mesiacoch apríl až jún 2022 a zúčtovaný 10. 8.2022. Rozpočet bol 

vyčerpaný vo výške 3 590,00 Eur + spolufinancovanie projektu 898,08 Eur. Rozdiel  (nevyčerpaná 

dotácia od zriaďovateľa) vo výške 710,00  Eur bol vrátený na účet zriaďovateľa 10.8.2022. 

 

- z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja   500,00  EUR 

Dotácia bola poskytnutá na základe realizácie projektu podľa Zmluvy č. 957/2022 – podpora športu -  

projekt s názvom „Šport nás spája a utužuje“. 

Projekt bol realizovaný v mesiacoch 5/2022 – 8/2022 a zúčtovaný - 20.9.2022. 

 

- z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja   300,00   EUR 

Dotácia bola poskytnutá na základe realizácie projektu (čiastočnej) podľa Zmluvy č. 1259/2022 – 

podpora kultúry - projekt s názvom „Oslavujeme spolu“ 

Projekt bol realizovaný čiastočne v mesiaci 10/2022 a zúčtovaný - 24.10.2022. 

 

- 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 

v roku 2020 vo výške 21 508,00 Eur, čo predstavuje 80 % z maximálnej sumy grantu.  

Trvanie projektu bolo plánované na 24 mesiacov -  od 1.9.2020 do 31.8.2022. V roku 2022 bola 

realizácia projektu predĺžená na 36 mesiacov, t.j. do 31.8.2023. 

Celá suma sa preniesla do roku 2021. Finančné prostriedky sa plánovali čerpať v rokoch 2021-2022, 

keď sa podľa možností budú dať realizovať naplánované aktivity projektu. V roku 2021 sa realizovala 

jedna aktivita. Z dotácie bolo čerpaných 2 771,63 Eur. Zostatok finančných prostriedkov na ďalšie 

roky realizácie projektu - 18 736,37  Eur. 

V roku 2022 sa realizovali tri aktivity projektu: 3/2022 – Slovensko, 5/2022 – Litva, 10/2022 – 

Taliansko. Z dotácie bolo čerpaných 10 389,13 Eur.  Zostatok finančných prostriedkov na čerpanie 

k 31.12. 2022  - 8 347,24  Eur. 

 

  

- 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. 
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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 + 988,50 Eur z dotácie na 

spolufinancovanie, 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 mali na realizáciu projektu financie v celkovej 

výške 64 795,25  Eur + 2 965,50 Eur z dotácie na spolufinancovanie. Zostatok financií z roku 2019, 

ktoré sme použili v roku 2020 bol  11 078,52  Eur. V roku 2020 sme mali na realizáciu projektu 

finančné prostriedky vo výške 64 917,50 Eur + 2965,50 Eur z dotácie na spolufinancovanie. Zostatok 

finančných prostriedkov  k 31.12.2020  na bežnom účte školy – pre projekt ESF, je vo výške 9 107,52  

Eur. V roku 2021 sme dostali 1 zálohovú platbu vo výške 28 720,23 Eur + 1 977,00 Eur ako 

spolufinancovanie projektu. Realizáciu projektu sme ukončili 31.8.2021.  

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

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

dotáciu v rámci dohadovacieho konania, na dofinancovanie asistentov učiteľa z projektu ESF na rok 

2021. Dotácia nám nebola poskytnutá. Z vlastného rozpočtu (normatívny rozpočet na prenesené 

kompetencie) sme spolufinancovali projekt vo výške 15 159,30 Eur. 

Na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu od zriaďovateľa školy bola poskytnutá dotácia 

na rok 2019 aj 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. 

Na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu od zriaďovateľa školy bola poskytnutá dotácia 

na rok 2021 vo výške 1 977,00 Eur. Spolufinancovanie bolo schválené MsZ dňa 17.9.2018 uznesením        

č. 363/170918  A. Finančné prostriedky boli k 31.12. 2021 vyčerpané v plnej výške. 

Zostatok finančných prostriedkov  k 31.12.2021  na bežnom účte školy – pre projekt ESF, je vo výške 

2 608,23  Eur. 

Na základe Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov zo dňa 18.1.2022 bola vrátená MŠVVaŠ SR 

nezúčtovaná zálohová platba vo výške 10 251,67 Eur. Následne bola prijatá úhrada priebežnej platby 

za mesiace 07/2021 a 08/2021 vo výške 7 918,68 Eur dňa 22.2.2022.  

Finančné vyúčtovanie projektu bolo ukončené  1. 3. 2022.   

 

 

- z Metodicko-pedagogického centra, Bratislava: na zabezpečenie realizácie národného 

projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje – PO 1: 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  žiakov    
 

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci projektu POP II 

(OPĽZ/174/2020) č. 2021_MPC_NP_POP2_ZŠ_006 bola uzatvorená 12.8.2021. Doba realizácie 

projektu: od 09/2021  do 08/2022. Dodatkom č.1 zo dňa 13.5.2022 bola realizácia projektu predĺžená 

do  31. 8. 2023. 

Realizácia projektu sa začala 1. 9. 2021. V rámci projektu sme prijali pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnení 5 asistentov učiteľa na 100% úväzok, jedného školského špeciálneho pedagóga na 100%  

a jednu školskú psychologičku na 100% úväzok. 

Financovanie nákladov je zabezpečené formou refundácie oprávnených výdavkov iba za cenu práce 

AU a členov Inkluzívneho tímu na základe prehľadu oprávnených nákladov vrátane oprávnenej časti 

mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa. Prehľady oprávnených nákladov sa odovzdávajú 

mesačne po úhrade mzdy a odvodov AU a členov Inkluzívneho tímu (z vlastného rozpočtu) a následne 

po schválení výšky oprávnených nákladov realizátorom MPC dostaneme refundáciu finančných 

prostriedkov. 

Za rok 2021 sme dostali dve platby za 09/2021 a 10/2021 vo výške 18 897,19 Eur. Ďalšie dva mesiace 

11/2021 a 12/2021 vo výške 15 829,62 Eur sme uhradili zatiaľ z dotácie na bežné výdavky.  
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V priebehu roka 2022 sa riadiaci orgán projektu zmenil na Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

(NIVAM). Všetky platby nám chodili priebežne na základe predloženého vyúčtovania. Celkove nám 

bolo poukázané 110 843,69 Eur. 

V danom roku sme dostali aj jednorázový príspevok na ostatné výdavky sú visiace s obsadením 

pozície v rámci NO POPII vo výške 1 050,00 Eur. 

 

III. Inventárna hodnota majetku   
 

Stav majetku k 31.12.2021 - 2 538 288,89 EUR 

Prírastok majetku za rok  2022 - 27 167,21 EUR 

Úbytok majetku za rok 2022 - 32 546,26 EUR 

Stav majetku k 31.12.2022 - 2 532 909,84 EUR 

 

Fyzická a dokladová inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2022 na základe Príkazu 

riaditeľa školy číslo 1/2022 zo dňa 7.11.2022  v súlade s organizačnou smernicou 

a harmonogramom prác. Účtovný stav majetku súhlasil s fyzickým stavom. Inventarizáciou 

neboli vykázané žiadne rozdiely.  Výsledný inventarizačný zápis bol vyhotovený 31.1.2023. 

 

 

IV. Záväzky a pohľadávky  
 

Nevyfakturované dodávky ZŠ (326) 11 480,40 

Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov ZŠ (378) 0,00 

Poskytnuté prevádzkové preddavky  ZŠ (314) 0,00 

Pohľadávky  ZŠ (318) 0,00 

Záväzky zo sociálneho fondu  ZŠ (472) 7 598,33 

Záväzky  ZŠ  (321) 0,00 

Záväzky ZŠ – preddavok na školné ŠKD (324-10) 2 374,00 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (331)  - mzdy zamestnancov za 12/2022 87 089,80 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (336)  - odvody zo mzdy za 12/2022 53 827,75 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (342)  - daň zo mzdy zamestnancov za 12/2022 11 791,92 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (379)  - zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2022 123,81 

ZÁSOBY – potraviny ŠJ  (112)  - zostatok potravín na sklade 2 592,90 

Pohľadávky – stravné ŠJ  (318)  - nedoplatky stravného na účte ŠJ 1 010,97 

Záväzky – dodávatelia  ŠJ  (321)  - neuhradené faktúry k 31.12.2022 1 732,65 

Záväzky – stravné ŠJ  (324)  - preplatky stravného na účte ŠJ 2 299,71 

Iné pohľadávky – ŠJ (378)   0,00 

Iné záväzky – ŠJ (379)   1 074,69 

 

V. Zúčtovacie vzťahy a výnosy  
 

Zúčtovanie transf. rozpočtu obce ZŠ (355) 267 411,79 

Ostatné zúčt. rozpočtu obce  ZŠ (357) -7 455,35 

Zúčtovanie s EU  (371) 8 347,24 

Výnosy budúcich období  ZŠ (384) 876 497,94 

Náklady budúcich období ZŠ (381) 2 726,01 

 

Vypracovala : Zuzana  Žatková 

 

Nové Zámky   24. 2. 2023 

 

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

riaditeľ školy 


