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Správa o hospodárení

školv - komentár

Základná škola s materskou školou v Dedinke je rozpočtovou organizáciou obce. V školskom
roku 2009/2010 navštevovalo školu 68 žiakov, v školskom roku 2010/2011 navštevuje školu
71 žiakov.
Normatívne finančné prostriedky
Základnej školy s materskou školou v Dedinke boli
v roku 2010 v celkovej výške 113.736 €.
Nenormatívne
finančné
prostriedky
boli v roku 2010 v celkovej výške 5.350.
Nevyčerpaných zostalo 560 € na dopravné, z ktorých bolo 392 presunutých do roku 2011 a
168 € bolo vrátených do štátneho rozpočtu.
Zriad'ovatel' poskytol z vlastných prostriedkov rozpočtu príspevok základnej škole vo výške
618€.

Rozpis jednotlivých súčastí rozpočtu a ich použitie:
a) normatívne finančné prostriedky
boli v roku 2010 vo výške 113.736 €. Boli použité na
úhradu miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, ďalej na bežnú
prevádzku školy - na úhradu cestovných náhrad, energií, vody a komunikačných služieb,
materiálového vybavenia školy, služieb, údržby, transferov jednotlivcom (nemocenské
dávky), poplatky, poistné, odmeny za mimopracovné pomery a ostatné bežné výdavky.
b) nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli v roku 2010 vo výške
1.842 €. Boli použité na vyplatenie odmien vedúcim vzdelávacích krúžkov a príslušných
odvodov zamestnávatel'a do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
c) nenormatívne
finančné prostriedky na dopravné pre žiakov dochádzajúcich z obcí
Bardoňovo a Pozba boli v roku 2010 vo výške 1.574 €. Do roku 2010 bolo presunutých 38 €
na dopravné z roku 2009. Celkovo bolo na účely dopravného žiakom vyčerpané v roku 2010
1.052 €. Nevyčerpaných finančných prostriedkov na dopravné zostalo 560 €, z ktorých bolo
392 € presunutých do roku 2011 a 168 € bolo vrátených do štátneho rozpočtu. Dôvodom
nevyčerpania finančných prostriedkov na dopravné v roku 2010 bola skutočnosť, že v žiadosti
o dopravné bol požadovaný dvojnásobok dopravného z dôvodu realizácie rekonštrukcie cesty

Pozba - Dedinka III/5805 a súvisiacej obchádzky v dÍžke 27 km. Až po podaní žiadosti
o dopravné NSK oznámil, že cestovné z dôvodu nárastu počtu kilometrov obchádzkovou
trasou zvyšovať nebude.
d) nenormatívne finančné prostriedky na odchodné boli v roku 20 l O vo výške 565 € a
boli použité na vyplatenie odchodného.
e) príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky bol v roku 2010 vo výške 1.369 € a bol použitý na nákup
rôznych učebných a didaktických pomôcok, .... poličkové skrinky, skrinkovú zostavu.
f) v roku 2010 bol súčasťou rozpočtu Základnej školy s materskou školou v Dedinke aj
príspevok od zriaďovateľa vo výške 618 €, ktorý bol použitý na čiastočnú úhradu energií
základnej školy.

Finančné prostriedky
vyčerpané v súlade
a efektívne.

v roku 20 10 boli v Základnej škole s materskou školou v Dedinke
s určeným účelom v snahe vynaložiť ich ekonomicky, úsporne
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