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KOMENTÁR ZRIAĎOVATEĽA  K SÚHRNNEJ SPRÁVE  O HOSPODÁRENÍ  

ZA  ROK  2018 
 
Úvod 
Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu  je legislatívne 
upravené zákonom, č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení,   ktorý  dňom 1. septembra 2017   bol novelizovaný  
zákonom   č. 182/2017 Z.z. v z.n.p,3  zákonom  č. 209/20184 Z.z. v z.n.p. a ktorou 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 
Cieľom zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.  v z.n.p. a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  je spravodlivejší a adresnejší systém 
financovania,  čiastočné zjednodušenie systému, zníženie byrokracie a 
predchádzanie neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.  
 
Novela zákona o financovaní škôl  č.. 182/2017 Z.z. myslí aj na deti pochádzajúce 
z chudobných pomerov. Zákon upravuje najmä:  

 výpočet koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj dĺžku praxe 
pedagogických zamestnancov, 

 poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení 
 v rámci dotácií a rozvojových projektov, 
 poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí,  
 v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä so zohľadnením 

vyučovacieho jazyka, 
 príspevok na učebnice (§4ad) 
 financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov (§4b) 
 financovanie havarijných situácií (§4c) 
 financovanie rozvojových projektov (§4d) 
 poskytovanie príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode, 
 poskytovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, 
 administratívnu záťaž škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov, 
 ukazovatele, podľa ktorých sa rozdeľujú podielové dane obciam na činnosť 

školských klubov detí a zariadení školského stravovania, 
 rozdeľovanie podielových daní obciam na stravovanie žiakov základných škôl. 

Právna norma má okrem príspevku pre deti z chudobných rodín v škôlkach 
zabezpečiť i viac asistentov do škôl či dopravné aj pre žiakov z menšinových škôl. 
Novela zákona myslí nielen na deti zo základných a stredných škôl, ale aj na tie od 
prvého ročníka materských škôl. 

 
V zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských        zariadení v znení neskorších predpisov sú v § 7 ods. 1 až 3 
uvedené ustanovenia, Obec Zemné, ako zriaďovateľ základných škôl a školských 
zariadení má povinnosť  vypracovať správu o hospodárení za účelom  získavania 

                                                 
3
  182/2017 Z.z.  Účinnosť zákona  od 1.9.2017, okrem čl. I .bodov 2,14,17,21 až 23 a 29, ktoré     nadobúdajú    účinnosť  

    1.januára 2018,  čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1.9.2018 a čl. I bodu 10,     ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2019, najmä  
    z dôvodu zabezpečenia naviazanosti poskytovania     finančných prostriedkov na nový školský rok a s tým súvisiaci zber   
    údajov 
4 209/2018 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, účinnosť zákona 1.1. 2018, mení  sa §1,    

   §7 a poznámky pod čiarou a dopĺňa § 9g a §9hi 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-597-2003-z-z.p-3.html
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východiskových informácií pre podrobné  analýzy, rozbory  na  ďalšie rozhodnutia 
finančného charakteru, sa vypracováva Súhrnná správa o hospodárení za rok 2018 
(ďalej len „SúSoH“). 
Súhrnnú správu o hospodárení vypracovávajú zriaďovatelia škôl, v ktorých sa 
vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a za školské zariadenie vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak  zariadenie  dostalo v roku 2018 finančné 
prostriedky na vzdelávacie poukazy alebo príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, 
ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Zriaďovateľ 
predloží SúSoH na príslušný OÚ v sídle kraja do 15.04.2019.  

 
 

I. časť 
Základné informácie o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 
Obec Zemné zabezpečí úlohu  štátnej správy na úseku školstva, ktorá je 
preneseným výkonom štátnej správy 
Obec Zemné má dva rozpočtové organizácie, dve základné školy s právnou 
subjektivitou: 

 Základnú  školu s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom 
Presná adresa a názov školy:  

          Základná škola  Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským  -  Jedlik     
          Ányos Alapiskola, Školská  845, Zemné - Szímő  
          IČO: 37860844         
          Typ školy: základná         
          Ročník: 1-9 

 Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v Zemnom 
          Presná adresa a názov školy:  
          Základná škola,Školská 846,  941 22 Zemné 
          2.1.) IČO: 37864033      
          2.2 )- Typ školy: základná                  Ročník: 1-9 
Základné školy s právnou subjektivitou sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Ich práva a povinnosti sú vymedzené školským zákonom, predmet ich  činnosti v  
zriaďovacej listine.  
Súčasťou základných škôl sú  školské kluby detí (ďalej ŠKD)  bez právnej 
subjektivity 
 ŠKD pri ZŠ Zemné  
 ŠKD pri ZŠ VJM Zemné 

 
Materské školy a školské stravovacie zariadenie sú bez právnej subjektivity, nie 
sú súčasťou základných škôl. 

 Materská škola, Školská 853, Zemné – Szímő 
Identifikačné číslo materskej školy je  totožné IČO obce: 00309371 

 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským–Óvoda, Školská 853, 
Zemné – Szímő 

            Identifikačné číslo materskej školy je  totožné IČO obce: 00309371 
 Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 853, Zemné ako súčasť 

Materskej školy Školská 853, Zemné 
Počas sledovaného obdobia, v roku 2018,  neboli  vykonané žiadne zmeny 
v sieti, neboli prijaté ani opatrenia, ktoré by mali vplyv na zmenu výkonu činnosti 
a hospodárenia v rámci preneseného výkonu štátnej správy. 
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II. časť 
Finančné hospodárenie škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 
Finančné hospodárenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú riadené 
rozpočtom. Rozpočet obce a jej  rozpočtových  organizácií v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti   na rok 2018  bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné dňa 
15. 12. 2017,   uznesením č.  439/151217-Z (Tab.č.1), viacročný rozpočet Obce 
Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2019-
2020, uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zemné číslom 440/151217-Z.  
  
Školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,  na 
výkonu štátnej správy na úseku školstva mali schválené na rok 2018 finančné 
prostriedky vo výške:                                                                          464 931,00  EUR 
v tom:   1.)  Základná škola VJM     316 378,00 

 2.)  Základná škola  VJS               148 553,00 
a na výkon ŠS – na originálne kompetencie, na výkon činností v ŠKD, ktoré sú 
súčasťou základných škôl  a sú  bez právnej subjektivity      19 676,00 EUR  
 ŠKD pri ZŠ Zemné        10 244,00 
 ŠKD pri ZŠ VJM Zemné        9 432,00 

Tab. č. 1 

Zriaďovateľ - Obec Zemné  Kód obce 503 649 484 607,00 

Normatív za RO s právnou subjektivitou  x 464 931,00 

Originálne komp. ŠKD bez pr. subjektivity  x   19 676,00* 

  
Finančné prostriedky na výkon  originálnych kompetencií v školstve – školské kluby, 
predškolská výchova a školské stravovacie zariadenie ,  financované z rozpočtu obce po 
prepočte príjmov z podielových daní,  berúc do úvahy funkčnosť a plynulý  chod zariadení, 
netvoria povinnú časť SSoH - súhrnnej správy o hospodárení škôl za rozpočtový rok 2018. 

 

 V súlade s novelizovanými zmenami zákonov č. 245/2008 Z.z., č. 17/2009Z.z., č. 
596/2003 Z.z.  majú zriaďovatelia, školy a školské zariadenia do centrálneho registra 
poskytnúť údaje k 15.9. školského roka, vzhľadom k tomu, aby sa zabezpečilo čo 
najlepšia informovanosť a plynulý priebeh  spracovania údajov v EDUZBER-e  a 
poskytovania výpočtu požadovaných údajov. 
 
V zmysle ustanovenia §15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle ustanovenia §4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní v z.n.p.   
Okresný úrad Nitra odbor školstva upravil na rok 2018 záväzné ukazovatele 
štátneho rozpočtu bežných výdavkov o normatívne a nenormatívne finančné 
prostriedky po dohodovacom konaní                 +40 837,00 EUR 

v tom: 
 poskytnuté finančné prostriedky na normatívne bežné výdavky:    29 799,00 € 
 finančné prostriedky na nenormatívne výdavky:                              11 038,00 € 

Tab. č. 2 

Zriaďovateľ - Obec Zemné  Kód obce 503 649 505 768,00 

Normatívne za RO x  494 730,005 

Nenormatívne spolu x    11 038,00 

   

                                                 
5
 Normatív z Tab.č.1 (464.730,00-(7801 po 15.9.)+(37.600 dohodK)=494.730€) 
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Východiskovým bodom spracovania výkazov – SúSoH – aktualizácia  
normatívnych  a nenormatívnych objemov finančných prostriedkov EDUZBER, ktoré  
sa týkajú financovania regionálneho školstva v nadväznosti na znenie zákona 
o financovaní školstva je:  

 spracovaný výkaz EDUZBER s rozpočtom  v prepočte po zbere počtu žiakov v 
školskom roku 2017/2018   +-        v porovnaní  predchádzajúcim školským, 
rokom    počtu žiakov    2016/2017 (Tab.č.2) 

  Tab. č. 3 

Por.č. Školské zariadenie Šk.r  2017/2018 +/- Šk.r.  2017/2018 

1. ZŠ VJM 106 -4 102 

2. ZŠ VJS 64 -5 59 

3. Súčet za Obec Zemné 170 -9 161 

            
V sledovanom rozpočtovom roku  počet  a prepočet žiakov vykazoval celkový pokles   
o 9 žiakov, v ZŠ VJS -5 žiakov a zníženie  v ZŠ VJM o 4 žiakov. 
 
V nadväznosti na výkaz o počte žiakov podľa EDUZBER-u  bol stanovený Rozpis 
upraveného rozpočtu zriaďovateľa na jednotlivé právne subjekty v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2018. Rozpočtovým opatrením OU NR č. OU-
NR-OS2-2018/005325 zo dňa 29.10.2018 sa upravili záväzné ukazovatele ŠR 
bežných výdavkov  na rok 2018 o normatívne finančné prostriedky pre rozpočtové 
organizácie obce, zníženie o               -7 801,006 € 
 v tom: 

 ZŠ VJM normatívne finančné prostriedky znížené o    -13 139,00 € 
 ZŠ VJS  zvýšenie o                                                       + 5 338,00 € 

  
Ministerstvo školstva SR,  môže v  rámci dohodovacieho konania so 
zriaďovateľom  na jeho žiadosť upraviť v rámci kapitoly ministerstva objem 
pridelených finančných prostriedkov. Navýšenie normatívnych finančných 
prostriedkov na zabezpečenie plynulého chodu škôl, na zabezpečenie preneseného 
výkonu ŠS na úseku školstva, zriaďovateľ rozpočtových organizácií, základných škôl, 
Obec Zemné,  žiadala  v zmysle §8c zákona  č. 597/2003 v zn.n.p.  zvýšenie objemu  
normatívnych prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady na rok 
2018, vo výške 40 897,00 €.  
Na základe oznámenia  OÚ NR o  zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
116/2018 OU NR, číslom OU-NR-OS2-2018-005325, v zmysle § 8c    zákona č. 
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov  o dohodovacom konaní, bolo schválené 
dofinancovanie ON vo výške 37 600,00 €. 
Schválený rozpočet a upravený  EDUZBER-om po 15.9 prepočtom  na   počet 
žiakov a   po dohodovacom konaní bol rozpočet škôl rozpočtovým opatrením  
upravený o ďalšiu čiastku,  ktorú obec previedla na  účet rozpočtových organizácií  
v celkovej výške:            37 600,007 EUR 
z toho: 

 ZŠ VJM upravený rozpočet na bežné výdavky  vo výške                 23 820,00 € 

 ZŠ VJS po úprave rozpočtu po dohodovacom konaní zvýšené o    13 780,00 €  

                                                 
6
 Úprava rozpočtu po 15.9. (EDUZBER) 

7
 Zvýšenie normatívu po dohodovacom  konaní  
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Finančné prostriedky v nadväznosti na vykonané zmeny po dohodovacom konaní sú 
súčtom normatívnych finančných prostriedkov rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, u ktorých boli vykonané zmeny (Tab. 2). 
          
V sledovanom rozpočtovom období, po dohodovacom konaní,  kde sa upravila   
výška pridelených normatívnych finančných prostriedkov, zriaďovateľovi  bola  
stanovená  a realizovaná v celkovej  výške:                      494  730,00 EUR 

 normatíve:                                                     494 730,00   

 nenormatívne:                                     11 038,00  
Z pridelených nenormatívnych finančných prostriedkov, vo výške 11.038 €, na 
výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky boli  účelovo určené a poskytnuté  nenormatívne finančné prostriedky vo 
výške 1 979,00 €. 
 
Súčet schválených finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu   na krytie 
bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy  na bežné výdavky  škôl 
a školských zariadení  v pôsobnosti Obce Zemné je vo výške         505 768,00 EUR 
Prerozdelenie medzi rozpočtovými organizáciami na základe posledného prepočtu  
EDUZBER – s prepočtom na  žiakov rozpočtových organizácií a predškolských 
zariadení znázorňuje Tab.č. 4 

Tab. č. 4 

P.č. Názov organizácie IČO organizácie Rozpočet v EUR 

1 ZŠ VJM 37860844 329 139,00 

2 ZŠ VJS 37864033 165 591,00 

x Normatívne za RO x 494 730,00 

X  Nenormatívne spolu x 11 038,008 

1.1. ZŠ VJM  4 072,009 

2.1. ZŠ VJS  4 987,0010 

  Medzisúčet za RO x 9 059,00 

3 z toho:                          MŠ / MŠ   00309371     1 979,00 

x Zriaďovateľ - Obec Zemné  Kód obce 503 649 505 768,00 

 
Novela zákona o financovaní zaviedla  financovanie príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelávanie detí (§6b zákona *), ktoré majú  jeden rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky  v materských školách. Výška príspevku  
bola  1 979,00 € v pomere na počet detí v MŠ VJS a MŠ VJM počas sledovaného 
obdobia, tj. za školský rok 2017/2018 ako aj na školský rok 2018/2019.  
 
POČET detí podľa prepočtu  v EDUZBER-e  za školské roky   

            Tab. č.5 

Predškolské zariadenie 2017/2018 deti do 1 r. 2018/2019 deti do 1 r. 

a b c d e 

MŠ VJS 14 6 22 4 

MŠ VJM 21 8 20 4 

SPOLU 35 14 42 8 

 

                                                 
8
 nenormatívne finančné prostriedky stĺpec A2 r.007  ID protokolu  AQSYRHTMJW zo dňa 11.04.2019  

9
 ZŠ VJM stĺpec A2 r.007 ID protokolu HVMJTNNDBQ zo dňa 10.04.2019 

10
 ZŠ VJS stĺpec A2 r.007 ID protokolu WYWRMKCMS zo dňa10.04.2019  
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V súlade   so zákonom NR SR  597/2003 Z.z. v z.n.p. a so zákonom č. 523/2004 Zz. 
o rozpočtových pravidlách  v z.n.p. nenormatívne  finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR  a MV SR, za účelom 
zabezpečenia  plynulého chodu výchovno-vzdelávacieho procesu školských, 
predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, boli vyčíslené vo výške: 

Tab. č.6 
Nenormatívne finančné prostriedky  Spolu za Obec 11 038,0011 

V tom:   
                                                                                                                                         Tab. č.7 

Predškolské zariadenia (§6b zákona)  (2MŠ)     1 979,0012 
                                                                                                                           Tab. č. 8 

Rozpočtové organizácie  (2RO)     9 059,00 

         
Podrobný rozpis – analýza príjmov (výnosov) zo ŠR je znázornená v tabuľke  

                                                                                                                                Tab. č.9 
Nenormatívne fin.prostr. Súčet v € Predškolské  zar. RO rozp.org. 

x  mzdové  prevádzkové ZŠ VJM ZŠ VJS 

a b c d e f 
*predškolské zar §613 1 979,00 82,00 1 897,00 x x 

*učebnice §4ad z. 103,00 x x 60,00 43,00 

*SZP§4e z. 2 300,00 x x 2 300,00 0,00 

*VZP §4ae z. 4 026,00 x x 2 208,00 1 818,00 

*dopravné §4aa z. 1 030,00 x x 419,00 611,00 

*mim.výsl.ž. § 4b z. 1 600,00 x x 0,00 1 600,00 

Medzisúčet ŠR-MŠ 1 979,00 82 1 897,00 x x 

Medzisúčet RO 9 059,00 x x 4 987,00 4 072,00 

SPOLU 11 038,00 82,00 1 897,00 4 987,00 4 072,00 

 
Analýza výdavkov  – náklady 

Tab. č.10 
Nenormatívne finančné prostriedky  Spolu  9 05914 

V tom:   
                                                                                                                                         Tab. č.11 

Predškolské zariadenia (§6b zákona)  (2MŠ) 1 97915 

 
         nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR,    za účelom  podieľať sa na výchove  
           a vzdelávaní detí predškolského zariadeniach (§6b zákona),    
           v celkovej   výške 1 979,00 € v členení na mzdové a prevádzkové náklady: 

 82,00 €   odmeny zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove a                       
 vzdelávaní    detí (stĺpec C r.003)   ID protokol NXXKZNQQLO 

 1 897,00 €     prevádzkové náklady výchovno-vzdelávacieho procesu  
A)                                                                                                                 Tab. č.12 

Rozpočtové organizácie  (2RO) 9 05916 
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 nenormatívne finančné prostriedky stĺpec A2  r. 007 ID protokolu  AQYRHTMJW zo dňa 11.04.2019  
12

 nenormatívne finančné prostriedky stĺpec A2  r. 007 ID protokolu  NXXKZNQQLO zo dňa 05.04.2019  
13

 §6 Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ, ŠZ v z.n.p. 
14

 nenormatívne finančné prostriedky stĺpec A2  r. 007 ID protokolu  HVMJTNNDBQ    zo dňa 10.04.2019  
15

 nenormatívne finančné prostriedky stĺpec A2  r. 007 ID protokolu  WYWRYMKCMS zo dňa 10.04.2019  
16

 nenormatívne finančné prostriedky stĺpec A2  r. 007 ID protokolu  HVMJTNNDBQ    zo dňa 10.04.2019 
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Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na bežné nenormatívne 
výdavky,   vyčlenené  na zabezpečenie plynulého chodu výchovno-vzdelávacieho 
procesu rozpočtových organizácií (RO) - základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Zemné, za sledované a hodnotené rozpočtové obdobie, za rok 
2018, boli  vo  výške:                                9 059,00 € 
V tom: 

 ZŠ VJM               4 987,00 € 

 ZŠ VJS                4 072,00 €  
 

Súčet stĺp. (e) ZŠ VJM:            4 987,00 €                ZŠ VJS:       4 072 EUR 
 Zostatok z roku 2017             17,0017              170 

 mzdové: 2 968/1023=    3 991,00 €                      2097+728              2 825                

 prevádzkové:                   999,00 €                       632+636    1268                     
 presun na rok 2019 (13,80) =  14,0018                      149 

    
Finančné prostriedky  pridelené zo štátneho rozpočtu, z kapitoly MŠ SR,  boli  
použité na zabezpečenie plynulého chodu výchovno-vzdelávacieho procesu, 
ako aj na zabezpečenie prevádzky  školského zariadenia v súlade so zákonom 
NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl v znení neskorších predpis a so zákonom  
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 

III. časť 
 

Komentár k protokolu zriaďovateľa 
 

Súčasťou Správy o hospodárení za rok 2018 je Súhrnný výkaz s protokolom 
zriaďovateľa ID protokolu: AQSYRHTMJW zo dňa 11. 04. 2019. 
 
I.1.) Súhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2018  
        ID protokolom zriaďovateľa č.: je AQSYRHTMJW zo dňa 11. 04. 2019 
        spracovaním súhrnných dát za Obec Zemné a jej rozpočtových organizácií  
        v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce a výchovno-vzdelávacieho zariadenia bez  
        právnej    subjektivity.      
        SúSoH je súhrn  protokolov  právneho/neprávneho subjektu  podľa §7 odst.1,2   
        Zákona .597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ.., a to: 

 ŠZ – MŠ/MŠ – ID protokol: NXXKZQQLO  zo dňa 05.04.2019 

 ZŠ VJS – ID protokol: HVMJTNNDBQ zo dňa   10.04.2019 

 ZŠ VJM - ID protokol: WYWRYMKCMS zo dňa  10.04.2019 
 
Sumár komentára protokolu zriaďovateľa za rok 2018 

 
1.) Zostatok  prostriedkov z 2017– presun na 2018               + 6 140,60 EUR19  

 normatívne       5 954,20 
1) ZŠ VJM  -             3 266,60 
2) ZŠ VJS                   2 687,60 

1) nenormatívne                   186,40 EUR 

                                                 
17

 ID protokolu: WYWRYMKCMS zo dňa 10.04.2019  stĺpec A1 riadok 007 
18

 ID protokolu:WYWRYMKCMS stĺpec N r.009 zo dňa 10.04.2019  
19

  ID protokol  OLLUSLTKWH r. 001 A1 je uvedená hodnota v celých eur, vo výške 16.371 
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2) ZŠ VJM  -                                          16,60 
3) ZŠ VJS                                            169,80  

 

 Zostatok  prostriedkov z 2017– presun na 2018                   
                                                                                                                           Tab. č.13 
P.č. Školské zariadenie Spolu normatívne nenormatívne 

1 ZŠ VJM 3 284 3 267 17 

2 ZŠ VJS 2 858 2 688 170 

x Súčet 6 142 5 955 187 
   

Zostatok - Nevyčerpané prostriedky v 2018 presun do 2019                      7 952,60 

 normatívne       7 790,00 
1) ZŠ VJM  -                    4 920,00 € 
2) ZŠ VJS   -                    2 870,00 € 

 nenormatívne        162,60 
1) ZŠ VJM  -                         13,80, €  
2) ZŠ VJS   -                      148,80  € 

 

Zostatok  prostriedkov z 2018– presun na 2019                   
 
                                                                                                                           Tab. č.14 
P.č. Školské zariadenie Spolu normatívne nenormatívne 

1 ZŠ VJM 4 920 4 920 14 

2 ZŠ VJS 2 870 2 870 149 

x Súčet 7 95320 7 79021 16322 

 
Z dôvodu efektívneho a hospodárneho využívania finančných prostriedkov využili 
rozpočtové organizácie obce  ustanovenie §8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktoré im v roku 2018 dovoľovalo za predpokladu 
splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR do 
nasledujúceho roka . 
Z finančných prostriedkov  pridelených zo štátneho rozpočtu, v zmysle ustanovenia 
§8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p   boli finančné prostriedky  presunuté  do 
rozpočtového roka 2019  vo výške 7 952,60 EUR. 
ID protokol č.  : AQSYRHTMJW  stĺpec N r.:001   7 953  s možnosťou čerpania 
finančných prostriedkov na krytie nákladov rozpočtových organizácií do 31.03.2019.  

 
Ing. János BÓB 
starosta obce Zemné 

                                                                                 pečiatka a podpis zriaďovateľa  
 
Spracovala(i): Ing. Mária Bóbová 
                        Anita Kutaková 
                        Eva Adamovicsová  
 
V Zemnom,    11. apríla 2019 
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 ID protokolu AQSYRHTMJW stĺpec N riadok 003 
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 ID protokolu AQSYRHTMJW stĺpec N riadok 006 
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 ID protokolu AQSYRHTMJW stĺpec N riadok 007 

  


