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 Prenesené kompetencie sú kompetencie štátu v oblasti základného školstva. Štát 

zabezpečuje výkon týchto kompetencii finančnými prostriedkami, ktoré boli v roku 2012 

poskytované prostredníctvom KŠÚ v Trenčíne obci a obec ich poskytovala základnej škole. 

Rozpočet na tieto kompetencie sa vypočítava na základe počtu žiakov a normatívu, ktorý 

určuje MŠ SR. V týchto finančných prostriedkoch sú zahrnuté mzdy a odvody do poistných 

fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov základnej školy. Ďalej 

prostriedky na úhradu tovarov a služieb (cestovné náhrady, energie, materiál, údržba, služby) 

pre základnú školu. Patria sem aj bežné transfery nemocenské dávky a úrazové dávky.  

 

Rozpočet na prenesené kompetencie - normatívne finančné prostriedky pre 

ZŠ v roku 2012: 

 

325532 €  
 

Z toho  
197648 € mzdy 

69106 € odvody do poistných fondov (pre pedagogických a 6 nepedagogických 

zamestnancov ZŠ ekonómky, školník, upratovačky ZŠ).  

58278 € tovary a služby (cest. náhrady, energie, materiál, údržba, služby) 

500 € bežné transfery (nemocenské dávky – prvých desať dní PN hradené zamestnávateľom 

a príspevok na školské úrazy detí) 

 

Čerpanie: 

 
Mzdy: 197648 €, odvody: 69106 €.   

Prostriedky na tovary a služby: 

802 € cestovné, 17833 € energie, voda, komunikácie, 3763 € materiálové vybavenie (v tom 

výpočtová technika, telekomunikačná technika, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje 

prístroje a zariadenia, kancelárske prístroje a zariadenia, všeobecný materiál – kancelársky 

papier, tonery, čistiace prostriedky, stavebný, vodoinštalačný, elektroinštalačný materiál, 

pracovné odevy a obuv, pracovné pomôcky, učebné pomôcky, knihy, časopisy, softvér). 8577 

€ údržba (v tom údržba výpočtovej techniky, softvérov, strojov a zariadení, údržba budov 

a ich častí napr. údržba chodníkov v areáli ZŠ v hodnote 7560 € zabezpečená Drobnou 

prevádzkou Diviaky nad Nitricou, 16620 € služby sem zaraďujeme školenia, všeobecné 

a špeciálne služby - revízie a odborné prehliadky, služby v oblasti BOZPO, stravné hradené 

zamestnávateľom za zamestnancov (55 % z ceny jedla), poplatky, poistné, prídel do SF, 

dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti.  

Prostriedky na bežné transfery: 

439 € náhrady za nemoc 

Z roku 2011 boli do roku 2012 presunuté nevyčerpané finančné prostriedky na tovary 

a služby vo výške 6194 €.  



Čerpanie presunutých finančných prostriedkov z roku 2011: 

3306 € energia, voda, komunikácie, 1524 materiálové vybavenie, 371 údržba, 993 služby 

 

Rozpočet na prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky bol nedočerpaný 

a suma vo výške 10744 € bola prenesená do roku 2013.  

 

Rozpočet na prenesené kompetencie – nenormatívne finančné prostriedky 

pre ZŠ 
Účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie 

financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov: 

5928 € (čerpanie: 937 všeobecný materiál, 1928 učebné pomôcky, 3063 dohody, krúžky) 

Účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky na odchodné: 

550 € (vyčerpané) 

Účelové nenormatívne finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov na dopravu 

žiakov ZŠ: 

10869 € (10718 vyčerpané, 151 prenesené do roku 2013) 

 

Rozpočet na prenesené kompetencie - účelovo určené finančné prostriedky 

na výchovu a vzdelávanie pre materské školy – pre deti, ktoré majú jeden 

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)  

2151 € 

Čerpanie:  
186 € učebné pomôcky MŠ Diviaky n/N, 233 € učebné pomôcky MŠ Banky, 1732 plyn MŠ 

Diviaky n/N. 

 

Prostriedky pre deti v hmotnej núdzi: 

38 € na stravu pre deti v hmotnej núdzi – dávka z úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

 

Projekty: 
Projekt SME v škole financovaný Nadáciou Petit Academy: 909 € (čerpanie podľa Zmluvy 

o poskytnutí finančného daru na nákup denníka SME, ktorý využívajú učitelia v rámci 

projektu na vyučovanie rôznych tém) 

 

Sponzorské príspevky: 
170 € - sponzorský príspevok z obce Diviacka Nová Ves (čerpanie: 51 € interiérové 

vybavenie, 119 € učebné pomôcky) 

 

 

 

 

 Originálne kompetencie sú kompetencie obce v oblasti školstva a školských 

zariadení a to materská škola, zariadenie školského stravovania a školský klub detí. 

Originálne školské kompetencie sú financované z podielových daní obce. Obec ich dostáva 

z MF SR na základe počtu detí, ktoré tieto zariadenia navštevujú v danom školskom roku. 

Finančné prostriedky na originálne kompetencie obce tvoria približne 40 % z celkového 

objemu podielových daní pridelených obci. V roku 2012 bol rozpočet na školské zariadenia 

vo výške 120800 €. Z týchto prostriedkov sú financované mzdy a odvody do poistných 

fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy, školského 



klubu detí a zariadenia školského stravovania. Rozpočet ďalej zahŕňa výdavky na energie, 

cestovné náhrady, materiál, údržbu, služby. Patria sem aj bežné transfery, nemocenské 

a úrazové dávky.  

 

Schválený rozpočet na originálne kompetencie celkom: 

 

120800 €  

 

z toho:   
70092 € mzdy 

25715 € odvody do poistných fondov 

24813 € tovary a služby 

180 € bežné transfery 

 

V dôsledku výpadku podielových daní v mesiacoch júl a august 2012 bol rozpočet na 

originálne kompetencie znížený o 3000 €. Rozpočet bol znížený na jednotlivých zariadeniach 

a to v MŠ na položke tovary a služby o 700 €, v ŠJ na položke tovary a služby o 2300 €. 

Celkový rozpočet po tejto úprave bol 117800 €. Nedostatok finančných prostriedkov 

z podielových daní sa prejavil aj v decembri 2012, kedy v dôsledku chýbajúcich financií 

nebolo možné presunúť prostriedky na mzdy a odvody pre zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD do 

depozitu a v januári 2013 ich použiť na výplaty. Obec rozhodla, že prostriedky na mzdy 

a odvody pre zamestnancov MŠ, ŠJ a ŠKD nám budú poskytnuté ako dotácia z nového 

rozpočtu na rok 2013 v januári 2013. Celkový rozpočet na rok 2012 sa znížil jeho konečná 

upravená výška je na rok 2012 104639 €, čo je o 16161 € menej ako schválený rozpočet.  

 

Konečný upravený rozpočet pre MŠ: 
60126 € z toho: 

34305 € na mzdy pre 4 pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov 

12170 € na odvody  

13502 € na tovary a služby  

149 € na bežné transfery 

 

Čerpanie: 
Mzdy: 34305 €, odvody: 12170 € 

Prostriedky na tovary a služby: 
90 € cestovné náhrady, 6565 € energie, voda a komunikácie MŠ Diviaky n/Nitr., 3589 € 

energie, voda a komunikácie MŠ Banky, 342 € materiálové vybavenie MŠ Diviaky nad Nitr., 

424 € materiálové vybavenie MŠ Banky, 311 € na údržbu MŠ Diviaky nad Nitr., 231 € na 

údržbu MŠ Banky, 966 € na služby MŠ Diviaky nad Nitr., 984 € na služby MŠ Banky, 149 € 

náhrady za nemoc.  

 

Konečný upravený rozpočet pre ŠJ: 
32651 € z toho: 

19672 € na mzdy pre 4,5 zamestnancov  

6715 € na odvody do poistných fondov 

6264 € na tovary a služby 

 

 

 



Čerpanie: 
Mzdy: 19672 €, odvody: 6715 €  

Prostriedky na tovary a služby:   

12 € cestovné náhrady, 2860 € energie, voda, komunikácie, 1328 € materiálové vybavenie, 

487 € na údržbu, 1577 € za služby  

 

Konečný upravený rozpočet pre ŠKD: 

11862 €  

z toho: 

8469 € mzdy pre 1,3 pedagogických zamestnancov 

3074 € odvody do poistných fondov 

294 € tovary a služby 

25 € bežné transfery  

 

Čerpanie:  
Mzdy: 8469 €, odvody: 3074 € 

Prostriedky na tovary a služby: 

179 € materiálové vybavenie, 115 € služby 

25 € náhrady za nemoc 

 

Vlastné príjmy: 
Príjmy z poplatkov od rodičov detí v MŠ: 2570 € 

Príjmy z poplatkov rodičov za deti v ŠKD: 1158 €  

Príjmy zo stravného za zamestnancov: 5300 € 

Príjmy zo stravného za cudzích stravníkov: 2141 € 

Spolu: 11169 € 

Vlastné príjmy boli odvedené zriaďovateľovi – obci Diviaky nad Nitricou. 
 

Kapitálové výdavky boli poskytnuté zriaďovateľovi z KŠÚ v Trenčíne na riešenie 

havarijnej situácie v kotolni, na rozvodoch kúrenia a vykurovacích telesách v MŠ Diviaky nad 

Nitricou v sume 19641 €. Zriaďovateľ prispel zo svojich príjmov sumou vo výške 138,70 €. 

Finančné prostriedky neboli prevedené na náš účet, faktúry za odstránenie havárie boli 

uhradené z účtu zriaďovateľa.  

    

 

  

 

  

 

 

Vypracovala: Jana Mikulášová, ekonómka pre rozpočet  


