SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A PLNENI ROZPOČTU ZŠ KUDLOVSKÁ
za rok 2021.
Základná charakteristika ZŠ - na ekonomické účely:
Výmera celkového priestoru na vykurovanie predstavuje 10 688 m3 - vrátane
školského bytu, spojovacej chodby a telocvične.
Od roku 2008 je do všetkých priestorov základnej školy (vrátane školskej jedálne
a školského bytu) dodávaná tepelná energia spoločnosťou HES, spol. s r. o.,
Kukorelliho 34, Humenné.
Hlavným energetickým zdrojom na zabezpečenie celkovej prevádzky školy
je elektrická energia, dodávaná od roku 2012 prostredníctvom spoločnosti MAGNA
ENERGIA a.s., Nitrianska 18, Piešťany. Plyn sa v základnej škole nepoužíva.
Dodávka vody je zabezpečovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
a. s. Košice prostredníctvom vodovodného potrubia, ktoré je v užívaní od vzniku školy
(1977).
V rozpočtovom kalendárnom roku 2021 základnú školu navštevovalo 326 žiakov
zaradených do 16-tich tried.
Na škole je 13 odborných učební, veľká a malá

telocvičňa, knižnica,

relax

centrum, ktoré môžu využívať nielen žiaci a zamestnanci našej školy, ale aj cudzí
nájomníci a návštevníci školy.
ZŠ v roku 2021 a realizovala tieto projekty:
➢ Projekt EÚ + štát + zriaďovateľ – „Základná škola Kudlovská – škola pre
➢ všetkých“
➢ Projekt EÚ + štát + zriaďovateľ – „Gramotnosť – cesta ku kvalitnému
vzdelávaniu“
➢ Projekt Pomáhajúce profesie II.
➢ 5 x Projekt ERAZMUS+
➢ Projekt Úradu vlády SR – Výstavba detského ihriska
➢ Letný tábor 2021
➢ Školský digitálny koordinátor
Vyučovanie cudzích jazykov na škole bolo nasledovné:
- anglický jazyk : 326 žiakov
- nemecký jazyk: 55 žiakov

-2- ruský jazyk: 46.
ZŠ v roku 2021 prenajímala obidve telocvične, aulu a garáž. Prenájmy telocviční
a auly sú krátkodobé, resp. jednorazové . Aj týmito prenájmami si škola zabezpečuje
vlastné príjmy. Škola telocvične prenajímala len v období, kedy to dovoľovala
pandemická situácia, čo sa prejavilo aj vo vlastných príjmoch. ÚJ tieto rozpočtované
príjmy v priebehu roka 2021 ponižovala.
Súčasťou školy je aj Školský klub detí s počtom piatich oddelení, ktorý v roku 2021
v priemere navštevovalo 154 žiakov.
Stravovanie žiakov a zamestnancov je zabezpečované prostredníctvom vlastnej
školskej jedálne, ktorá poskytovala

stravovanie v priemere pre 294 stravníkov -

žiakov.
Výchovno – vzdelávací proces a ostatnú prevádzku školy zabezpečovalo:
- pedagogických zamestnancov – učiteľov /vrát. katech./

27

- pedagogických zamestnancov – vychovávateľov

5

- nepedagogických – prevádzkových zamestnancov

7

- správnych zamestnancov ŠJ /vrátane vedúcej/

5

- asistenti učiteľa

4,5

- asistenti učiteľa a odborní zamestnanci (Projekt)

6

Celkom - zamestnancov :

54,5

P R Í J M Y:
Za rok 2021 predstavovali celkové príjmy ZŠ čiastku 175 776 €,
o ktoré ZŠ mohla upraviť čerpanie rozpočtu v jeho výdavkovej časti , oproti dotácii
určenej zriaďovateľom - a to na originálne, ale aj na prenesené kompetencie.

Prehľad o plnení príjmov k 31. 12. 2021 v celých EUR:
Druh príjmu

Skutoč.

- z prenajatých budov, objektov

5 989

- z predaja tovarov a služieb ZŠ + ŠJ

16 018

- za školné ŠKD

9 598

- za stravné

23 144

- dobropisy

869

- dary, granty ( KN mesta, sponzorstvo ŠJ

882

-3- Projekty ÉU

21 611

- Projekty EÚ predchádzajúce obdobie

8 251

- Projekt ERAZMUS+

20 236

- Projekt ERAZMUS+ (predchádzajúce obdobie)

69 178

Spolu:

175 776

VÝDAVKY – NÁKLADY

- čerpanie: - k 31.12.2021

C e l k o m:
Z toho: - vlastné príjmy vrátane darov a grantov

1 155 409 EUR
175 776 EUR

- dotácia od zriaďovateľa a zo ŠR

979 633 EUR

/spolu na prenesené a originál. kompetencie/
Prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12.2021
Prehľad o čerpaní výdavkov za rok 2021 poskytujú príslušné účtovné zostavy
o plnení rozpočtu, ktoré od ÚJ požaduje zriaďovateľ, mestské zastupiteľstvo a určuje
zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve - v znení neskorších predpisov.
Všetky požadované účtovné zostavy ÚJ odovzdala príslušným subjektom.
Stručný prehľad o plnení výdajovej časti rozpočtu .
PREHĽAD O ČERPANÍ VÝDAVAVKOV PODĽA KOMPETENCII
Prenesené kompetencie – ZŠ:
Prenesené kompetencie predstavujú výdavky a potreby základnej školy a sú
financované z rozpočtu MŠ SR, ktoré ZŠ dostáva formou mesačných dotácií,
prostredníctvom zriaďovateľa.
Celkové výdavky ZŠ predstavovali celkom čiastku 957 062 EUR. Okrem platov
zamestnancov , odvodov do poisťovní a všetkých ostatných výdavkov na tovary
a služby, zahrňujú aj výdavky za vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, výdavky
určené pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a niektoré ďalšie, účelovo

viazané výdavky, na ktoré boli ZŠ poukázané finančné prostriedky, nad pôvodný
schválený rozpočet.
-4Podstatná časť týchto finančných prostriedkov bola vyčerpaná na mzdy a odvody
pre zamestnancov školy, na energie, vodu a ostatné režijné náklady školy.
Podľa jednotlivých kategórií bolo čerpanie výdavkov na prenesené kompetencie
nasledovné:
61 – Hrubé mzdy zamestnancov ZŠ
/vrátane AU a vzdel. poukazov, Projektov /

583 863 EUR

62 - Odvody poisťovniam

215 628 EUR

63 - Tovary a služby spolu

143 786 EUR

Z toho:
631 - Cestovné náhrady- sl.cesty zamestnanci
632 - Energie, vodné-stočné, poštové služby
634 – Prepravné
633 - Inter.vybav., materiál.náklady, UP a ost.mat.
635 - Údržba- budova,stroje, prístroje,UP

41 EUR
37 835 EUR
342 EUR
70 763 EUR
4 375 EUR

637 - Školenia, všeob.služby,poplatky TB a NÚP
Strava zamestnanci, tvorba SF, atd.
64 - Transféry jednotlivcom

30 430 EUR
13 785 EUR

(dopravné - žiaci, nemocenské dávky, odchodné)
Originálne kompetencie – ŠKD:
Na výdavky ŠKD sme v roku 2021 použili celkom 85 040 Eur.
V ŠKD boli podľa jednotlivých kategórií čerpané finančné prostriedky nasledovne:
61 - Mzdy a platy zamestnancov

52 521 EUR

62 - Odvody poisťovniam

18 519 EUR

63 – Tovary a služby

14 000 EUR

Z toho:
632 - Energie, vodné,stočné
633 – Všeobecný materiál,UP
637 – Strava zam,prídel do SF

11 936 EUR
899 EUR
1 165 EUR

64 – Transféry jednotlivcom

0 EUR1

-5Originálne kompetencie – Školská jedáleň:
V r. 2021 vzhľadom na opatrenia počas epidemickej situácie sa v ŠJ stravovali iba
žiaci a zamestnanci ZŠ Kudlovská. V roku 2021 sa v ŠJ vydalo celkom 25 536 obedov
pre stravníkov - žiakov. Z celkového počtu žiakov školy sa v školskej jedálni stravuje
cca 294 žiakov. ŠJ bola aj v roku 2021 bola zapojená do programov Školské ovocie
a Školské mlieko, ktoré realizuje vo vlastnej réžií.
V rámci výzvy Modernizácia ŠJ sme pre našu ŠJ zakúpili elektrickú panvu
a umývačku riadku v celkovej hodnote 5 504€ (5000€ z projektu a 504 z prostriedkov
zriaďovateľa).
V ŠJ boli celkové výdavky za rok 2021 vo výške 106 704 EUR.
Podľa jednotlivých účtovných položiek bolo financovanie a čerpanie nasledovné:
61 Mzdy a platy zamestnancov

36 326 EUR

62 Odvody poisťovniam

13 124 EUR

63 ostatné tovary a služby

51 440 EUR

Z toho:
632 Energie,vodné,stočné,poštové služby

13 161 EUR

633 Všeob.mat.prac.odevy,nehmot.majetok

34 467 EUR

637 Všeob.služby,strava,SF,poplatky TB
64

Transfery – ( nem. dávky, diéta)

71

Kapitály (el. panvica, umývačka riadu)

3 812 EUR
310 EUR
5 504 EUR

Záverečné zdôvodnenie
V roku 2021 hospodárila ZŠ Kudlovská s celkovou sumou 1 155 409,36 EUR.
Príjmy boli dosiahnuté vo výške 175 776,21 EUR. Z týchto príjmov sa k 31. 12. 2021
nevyčerpali príjmy vo výške 95 600,18 EUR (Prostriedky projektu ERAZMUS+, projekt
Gramotnosť a prijaté s nevyčerpané stravné na účte ŠJ).

V priebehu roka sme nenakupovali a nezabezpečovali takmer žiadne tovary
a služby, okrem základných a najnutnejších nákladov na energie, režijné výdavky
a najnutnejšiu prevádzku školy.

-6Vyššie výdavky sme mali až v priebehu mesiaca december 2021, kedy zriaďovateľ
rozpustil zadržiavanú finančnú rezervu na prenesené kompetencie.
Do roku 2021 prešla ÚJ so záväzkami v celkovej výške 98,03 €.
Jedná sa o tieto neuhradené faktúry z 12/2021 – došlé v 01/2022:
- faktúra za T–com služby vo výške 84,59 za obdobie 12/2021,
- faktúra od Lindstrom, s.r.o. za prenájom rohože za 12/2021 vo výške 13,44 EUR
Neuhradené záväzky boli krátkodobé, ktoré ZŠ uhradila v januári 2022.
Na

účtoch

pohľadávok

eviduje

ZŠ k 31.12. 2021 pohľadávku vo výške

524,13EUR voči p. Ľubici Hrehorovej – prenájom bufetu za rok 2012 vo výške 524,13
EUR. Na túto pohľadávku sa voči dlžníkovi začalo v 09/2014 exekučné konanie, ktoré
zatiaľ nebolo uskutočnené.
Poznámka: Úplný a presný prehľad o jednotlivých druhoch výdavkov a dodávateľov
tovarov a služieb poskytujú zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré sú
uverejňované v priebehu účtovného obdobia – na webovej stránke
školy.
Schválila:
Humenné, 14. 03. 2022

Mgr. Paulína Škerlíková
riaditeľka školy

Vyhotovila:
Mgr. Gabriela Majerníková

