
 
Záverečný účet za školstvo rok 2011 

 
 
1.Prenesené kompetencie  
 
Mesto Krupina malo v roku 2011 z prostriedkov štátneho rozpočtu objem finančných 

prostriedkov na financovanie prenesených kompetencií vo výške 1 038 376 €. 

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

2011 bol 594 255  €. / v tom mzdy, odvody 475 071 € a bežné výdavky 119 184 €. V čiastke 

887 € bolo dofinancovanie kreditových príplatkov. 

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

2011 bol 444 038  €. / v tom mzdy, odvody 350 352 € a bežné výdavky 93 686 € a V čiastke 

947 € bolo dofinancovanie kreditových príplatkov. 

 

2.Nenormatívne finančné prostriedky z MŠ SR poukazované prostredníctvom KŠÚ. 

 

Prevod z minulých rokov – zostatok na obci 

Na konci roku 2010 zostali nevyčerpané finančné prostriedky a to na dopravné žiakom spolu 

282 € / ZŠ E.M.Š  221 € a ZŠ J.C.H 61 € / a na vzdelávacie poukazy vo výške  

700 € pre ZŠ J.C.H. Uvedené finančné prostriedky sa preúčtovali do roku 2011 a následne 

minuli. 

 

Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2011 vo výške  58 093 €  boli účelovo určené na:  

• Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 23 598 € /ZŠ E.M.Š 5922 € , 

ZŠ J.C.H. 7817 € , CVČ 9859 € / . ZŠ J.C.H  v roku 2010 nevyčerpala 699,8 € 

prechádza do roku 2011kde sa následne minuli.  

• Finančné prostriedky na dopravné žiakom vo výške  3 999 € / ZŠ E.M.Š 2517 € a ZŠ 

J.C.H 1188 € /  ZŠ J.C.H  v roku 2011 nevyčerpala 94,30 € prechádza do roku 2012 a 

ZŠ E.M.Š. nevyčerpala 198,60 € prechádza do roku 2012.A obidve školy minuli 282 € 

/ ZŠ E.M.Š  221 € a ZŠ J.C.H 61,32 € / z minulého roku. 

• 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 12 374 €. 

 



• Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 7290 € 

/z toho ZŠ J.C.H   3870 € a ZŠ E.M.Š  3420 €/ 

• Finančné prostriedky na odchodné vo výške 3632 € 

/z toho ZŠ J.C.H. 750 € a ZŠ E.M.Š 2882 €/ 

 

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 22 224,19 € na 

stravu a 4515,20 € na školské potreby. 

Z toho pre ZŠ E.M.Š  € strava a 1261,6 € na školské potreby. 

Pre ZŠ J.C.H   € strava a 1377,8 € na školské potreby 

Pre ŠZŠ 6739,32 € strava a 1709,8 € na školské potreby 

Pre MŠ 2249,92 € strava a 166 € na školské potreby. 

 

4.Výdavky z rozpočtu mesta na školstvo 

 

ZŠ E.M.Š 

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŚKD vo výške 27 042  € .  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŚJ vo výške 40 334  € 

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 777,09 € 

Každoročne splátky In Light na osvetlenie  8198,04 € 

 

ZŠ J.C.H 

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŚKD vo výške 35 454  € .  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ŚJ vo výške 56 834  € .  

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 728,87 € 

Každoročne splátky In Light na osvetlenie  8352,48 €  

 

Základná umelecká škola  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre ZUŠ vo výške 101 803  € 

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 88,89 € 

 

 



 

 

Centrum voľného času  

Celkový rozpočet na mzdy, odvody, BV pre CVĆ vo výške 139 933 € 

Mesto uhrádza každoročne poistné za poistenie majetku vo výške 95,46 €. 

Dotácia z MŠVVaŠ SR na štvorkolky na DDI vo výške 2000 €. 

 

Rozpočet Materskej školy Malinovského Krupina 

Celkový rozpočet mzdy, odvody, BV vo výške 324 137,15 € . V rozpočte je zahrnutý 

 príspevok z MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre 5-6 ročné deti vo výške 12 374 €. 

 

Rozpočet školskej jedálne pri MŠ Malinovského  

Celkový rozpočet mzdy, odvody, BV vo výške 57 448,81 € . V rozpočte sú zahrnuté vlastné 

príjmy . 

 

Rozpočet pre Súkromnú materskú školu  

Celkový rozpočet mzdy, odvody, BV vo výške 64 150 €  

 

 

Vlastné príjmy 

Základná škola J.C.H.................. 8102,35 €   

Základná škola E.M.Š.................17 665,99 € 

Centrum voľného času................76 677,19 € 

Základná umelecká škola .........    8 680  € 

 

 Vypracovala: Ing. A. Žabková 
  V Krupine  25.4.2012  
 
 
 
 
 
 
 


