
                                                        Výročná správa 

                                   k účtovnej závierke k 31.12.2021 
 

 

                    Materská škola , Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina 

 

 

 

 Materská škola bola na základe zriaďovacej listiny zriaďovateľom Mesto Žilina 

 dňom 1.1.2004  zriadená ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. 

 

Identifikačné číslo organizácie:                         37911961 

Daňové identifikačné číslo:                               2020126152 

Číslo organizácie:                                                  

 

Organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva na základe zákona o účtovníctve č. 431/2002 

Z.z., jeho novely č. 561/2004, opatrenia číslo 24501/2003 – 92 a opatrenia č. 4283/ 2003- 41. Od 

1.1.2008 organizácia zo zákona zmenila metodiku účtovania. 

Materská škola je financovaná zo štátneho rozpočtu-prenesené kompetencie a z podielových daní – 

originálne kompetencie. Hlavnou činnosťou účtovnej jednotky je zabezpečenie predškolskej 

výchovy. 

  

Účet 022  -  dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok predstavuje hodnotu 527,12 €. Oprávky k DHM predstavujú 

hodnotu 527,12 €. 

 

Účet 222  -  bežný                                         0356573002/5600 

Dotácie zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie, dotácie z rozpočtu obce – originálne 

kompetencie a dotácie z vlastných príjmov sú prijímané na bežný účet organizácie. V roku 2021 

boli na bežný účet prijaté  tieto dotácie: 

 

prenesené kompetencie – výchova a vzdelávanie                      1 342,00 € 

mzdy a odvody                                                                         68 665,00 € 

prevádzka                                                                                 24 995,00 € 

vlastné príjmy                                                                             4 786,13 €    

dotácia zo sponzorského                                                             1 651,22 €   

prenesené kompetencie – strava predškoláci                                 644,00 € 

dotácia – EÚ-mzdy                                                                   14 082,76 € 

dotácia – špecifíká (OOP, dez.prostr.)                                           285,00 € 

 

                                            

 

S p o l u  :                                                                                116 451,11 € 

 

Všetky dotácie v sume 116 451,11 € boli vyčerpané. 

 

 

 

 

 

 

 



Účet 223 -  príjmový                                          0330360017/5600 

Na príjmový účet boli prijaté finančné prostriedky: 

poplatky za pobyt detí v  MŠ                                                  2 706,82 € 

tuzemské bežné granty ,dary                                                   1 651,22 € 

dobropis                                                                                      899,12 € 

iné príjmy                                                                                 1 211,04 € 

 

S p o l u:                                                                                  6 468,20 € 

 

Prijaté finančné prostriedky sú mesačne poukazované na účet zriaďovateľa – Mesto Žilina. 

 

 

Účet 221   -  sociálny fond                              0356577003/5600 

Na účet sociálneho fondu sú mesačne  poukázané finančné prostriedky z bežného účtu organizácie 

povinný prídel z miezd č. 152/1994 Z.z. Použitie sociálneho fondu sa vykonáva na základe 

§ 7 tohto zákona. Finančné prostriedky boli použité ako príspevok na stravu pre zamestnancov, 

príspevok na regeneráciu pracovnej sily na základe KZ. 

 

zostatok na účte k 31.12.2020                                               182,14  € 

tvorba sociálneho fondu v roku 2021                                    647,11 € 

čerpanie sociálneho fondu                                                     589,90 € 

Zostatok k 31.12.2021                                                          239,35 € 

 

 

Účet 221 -  darovací                                     0356570004/5600 

Na darovacom účte organizácie  účtujú finančné prostriedky od sponzorov na základe sponzorských 

zmlúv. Čerpanie finančných prostriedkov sa uskutočňuje prevodom na účet príjmov a následne 

odvodom na príjmový účet zriaďovateľa. Finančné prostriedky sú organizácii späť vrátené formou 

dotácie z príjmov na bežný účet organizácie. V roku 2021 organizácia čerpala finančné prostriedky 

v čiastke 1 651,22 €. 

 

 

Účet 221  -  depozit                                         0356574005/5600 

Na depozitnom účte sú účtované finančné prostriedky na mzdy a odvody za mesiac december, ktoré 

sú poukázané prevodom z dotačného účtu v mesiaci december. Zostatok účtu k 31.12.2021 bol      

4 815,16 €. 

 

 

Účet 211 -  pokladnica 

Pokladnica je vedená v pokladničnej knihe a účtovaná posledným dňom na konci mesiaca. Zostatok 

pokladnice k 31.12.2021 bol nulový. Výbery do pokladnice sú vykonávané z dotačného účtu 

organizácie. 

 

 

Organizácia  v roku 2021 čerpala finančné prostriedky v hodnote 116 451,11 €  . Z toho vlastné 

príjmy tvorili čiastku 4 786,13 €. Výdavky boli použité  na mzdy, odvody a prevádzku. Vlastné 

príjmy boli použité na cestovné náhrady, energie, materiál a dodávky, na tovary a služby a rutinnú, 

štandardnú údržbu.   

 

 

V Žiline, 31.1.2022                                                                           Marta Haneli 

                                                                                                          riaditeľka MŠ 



 


