Špeciálna základná škola, Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke
k 31.12.2016
I. Všeobecné údaje
Názov: Špeciálna základná škola
Sídlo: Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36134171
DIČ: 2021455491
Okres: Kysucké Nové Mesto
Kraj: žilinský
Tel.: 041- 4212072, 4212958
Email: szs.knmesto@gmail.com
Web: www.szsknm.edupage.org
Účtovná závierka:
riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia k 31.12.
Právna forma:
štátna rozpočtová organizácia
OKEČ:
85 200 – základné školstvo
Dátum založenia alebo zriadenia školy:
01.09.1989
Zriaďovateľ:
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Prepočítaný počet zamestnancov za kalendárny rok 2016: 19,7
Štatutárny orgán:
riaditeľka školy
II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva v súlade s § 9 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
V priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnym zmenám v používaní účtovných metód
a účtovných zásad.
2. Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky:
a) obstarávacou cenou – nakupovaný hmotný a nehmotný majetok, bezodplatne
nadobudnutý, darovaný, prenajatý majetok,
b) menovitou hodnotou – ceniny (napr. poštové známky, kolky),
c) reprodukčnou obstarávacou cenou – bezodplatne nadobudnutý, darovaný, prenajatý
hmotný a nehmotný majetok.
Pri obstarávacej cene majetku sa uvádza cena, za ktorú sa majetok obstaral spolu s nákladmi
súvisiacimi s obstaraním.
3. Odpisovanie majetku:
Účtovná jednotka vykonáva rovnomerný odpis v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z.
o daniach z príjmov a zákonom č. 291/2001 Z. z. o štátnej pokladnici v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Majetok je rozdelený do odpisových skupín a dôb v súlade so zákonom o účtovníctve.
Odpisy sa účtujú mesačne v súlade s ročnými a mesačnými odpisovými plánmi.
4. Účtovná jednotka účtuje v mene euro.
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III. Informácie dopĺňajúce údaje v súvahe
1. Prehľad zostatkov hmotného, nehmotného, prenajatého majetku a záväzkov vedených na
jednotlivých účtoch k 31.12.2016:
Účet
Názov účtu
Stav k 31.12.2016
------------------------------------------------------------------021
Budova + oplotenie
124.194,01
022
Stroje, prístroje, zar.
2.852,57
Spolu za triedu 0
127.046,58
261
263

Pokladnica
Ceniny (pošt. známky)
Spolu za triedu 2:

771 01 DHM
35-1700,771 19 DHM/UP 35-1700,771 08 Nehmotný DHM
Spolu za účet 771
781

Prenajatý DHM
/IS ŠP, SPOZA, Infovek/
Spolu za účet 781

0,0,127.046,58
39.468,02
36.113,59
946,79
76.528,40

9.399,93
9.399,93

----------------------------------------------------------Spolu

:

212.974,91

321
Dodávatelia
2.924,34
---------------------------------------Záväzky spolu:
3.374,01
2. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu na kalendárny rok
2016
Bežné výdavky (600):

443.659,-

a) normatívne:

402.754,v tom:
Mzdy (610)
Odvody (620)
Prevádzka
z toho:
Prevádzka (630)
Nemocenské dávky (bežný transfer

253.107,91.753,57.894,-

57.512,382,-
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b) nenormatívne:
40.905,v tom:
Odchodné (bežný transfer bez odvodov) 0,Na dopravu žiakov (bežný transfer)
4.403,Na asistentov učiteľa
34.768,z toho: 610: 25.764,-; 620: 9.004,Na vzdelávacie poukazy
1.153,z toho: 610:1067,-; 620:86,Príspevok pre deti zo SZP
581,Kapitálové výdavky (700):
Riešenie havarijných situácií

0,0,-

Príjmy:

421,-

Povolené prekročenie limitu výdavkov v súlade s § 23, ods. 1, pís. j zákona NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a
doplnkov o príspevky prijaté od rodičov –ŠKD, zdroj 72j, ktorí majú voči dieťaťu
vyživovaciu povinnosť na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi vo
výške: 267,- €, mimorozpočtové finančné prostriedky, z ktorých boli uhradené učebné
pomôcky.
IV. Záverečné ustanovenie
Špeciálna základná škola, Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto bola
k 31.12.2016 vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR.
Preberajúcou organizáciou bola Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová
622, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ktorá bola zriadená od 1.1.2017.

V Kysuckom Novom Meste 23.03.2017
Vypracovala: Gavláková Katarína, ekonómka

Schválila:

Mgr. Oľga Antecká
riaditeľka školy

