
 
Poznámky k záverečnému účtu za školstvo rok 2012 

 
 
1. Prenesené kompetencie  
 
Mesto Krupina malo v roku 2012 z prostriedkov štátneho rozpočtu objem finančných 

prostriedkov na financovanie prenesených kompetencií vo výške 1 055 727  €. 

Z toho normatívne určený objem finančných prostriedkov pre ZŠ J.C. Hronského  na rok 

2012 bol 604 436  €. / v tom mzdy, odvody 483 662 € a bežné výdavky 120 814 €. V čiastke 

168 € bolo dofinancovanie kreditových príplatkov. 

Z toho normatívne určený objem finančných prostriedkov pre ZŠ E.M. Šoltésovej   na rok 

2012 bol 451 291  €. / v tom mzdy, odvody 364 006 € a bežné výdavky 87 285 € . 

 

2. Nenormatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR poukazované prostredníctvom 

Obvodneho úradu odboru školstva. 

 

Prevod z minulých rokov – zostatok na obci 

Na konci roku 2011 zostali nevyčerpané finančné prostriedky a to na dopravné žiakom spolu 

292,9 € / ZŠ E.M.Š  198,6 € a ZŠ J.C.H 94,3 € / Uvedené finančné prostriedky sa preúčtovali 

do roku 2012 a následne minuli. 

 

Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2012 vo výške  55 725 €  boli účelovo určené na:  

• Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 25 200 € /ZŠ E.M.Š 5318 € , 

ZŠ J.C.H. 7975 € , CVČ 11 907 € / .  

• Finančné prostriedky na dopravné žiakom vo výške  4106 € / ZŠ E.M.Š 2833 € a ZŠ 

J.C.H 1273 € /  ZŠ J.C.H  v roku 2012 nevyčerpala 122,88 € prechádza do roku 2012 a 

ZŠ E.M.Š. nevyčerpala 198,60 € prechádza do roku 2012. 

•  Finančné prostriedky na asistenta učiteľa vo výške 7200 € pre ZŠ J.C.H. 

• Finančné prostriedky účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy vo 

výške 11 590 €. 

• Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 6 600 € 

            /z toho ZŠ J.C.H   3433 € a ZŠ E.M.Š  3167 €/ 

• Finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov vo výške 1000 € pre ZŠ E.M.Š  



3.Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre potreby    

hmotnej núdze 

 

Finančné prostriedky na stravu v hmotnej núdzi a na školské potreby vo výške 21 043,75 € na 

stravu a 4448,80 € na školské potreby. 

Z toho pre ZŠ E.M.Š 4697 € strava a 1195,2 € na školské potreby. 

Pre ZŠ J.C.H 6509  € strava a 1311,40 € na školské potreby 

Pre ŠZŠ 6919,75 € strava a 1693,20 € na školské potreby 

Pre MŠ 2918 € strava a 249 € na školské potreby. 

 

4.Výdavky z rozpočtu mesta na školstvo 

 

ZŠ E.M.Š 

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŠKD vo výške 31 350  € .  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŠJ vo výške 40 000  €. 

Nákup umývačky riadu .....................................................2878,80 €. 

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 1036,12 € 

Každoročne splátky In Light na osvetlenie  8198,04 € 

 

ZŠ J.C.H 

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŠKD vo výške 41 000  € .  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŠJ vo výške 62 000  € .  

Nákup sporáku ...................................................................3457,60 € . 

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 1044,06 € 

Každoročne splátky In Light na osvetlenie  8352,48 €  

 

Základná umelecká škola  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ZUŠ vo výške 112 705,48  €. V tom oprava 

fasády 1222,02 € a bleskozvod 483,46 € 

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 118,54 € 

 

 

 

 



Centrum voľného času  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre CVČ vo výške 145 000 € 

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 127,28 €. 

Dotácia z MŠVVaŠ SR na štvorkolky na DDI vo výške 2386 €. 

 

Rozpočet Materskej školy Malinovského Krupina 

Celkový rozpočet mzdy, odvody, BV vo výške 374 122,18 € . V rozpočte je zahrnutý 

 príspevok z MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre 5-6 ročné deti vo výške 11 590 €. 

 

Rozpočet školskej jedálne pri MŠ Malinovského  

Celkový rozpočet mzdy, odvody, BV vo výške 64 893,64 €. V rozpočte sú zahrnuté vlastné 

príjmy. 

 

Rozpočet pre Súkromnú materskú školu  

Celkový rozpočet mzdy, odvody, BV vo výške 61 993 €  

 

 

Vlastné príjmy 

Základná škola J.C.H.................. 19 104,72 €   

Základná škola E.M.Š.................92 553,72 € / v tom spolufinancovanie projektu 66 788 € 

Centrum voľného času................60 042,52 € 

Základná umelecká škola .........    9550  € 

 

 Vypracovala: Ing. A. Žabková 
  V Krupine  25.4.2013  
 
 
 
 
 
 
 


