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Okresný úrad Košice
Odbor školstva
Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností
Zádielska 1
Košice
Biele Vody 21.03.2016

Vec: Správa o hospodárení za rok 2015 – komentár
Reedukačné centrum Mlynky – Biele Vody je štátna rozpočtová organizácia. Riadená
Okresným úradom v Košiciach, odborom školstva, ktorý jej prideľuje finančné prostriedky na
činnosť. RC zabezpečuje základné vzdelanie a výchovu klientov od 10 do 15 rokov veku.
Poskytuje im komplexnú starostlivosť počas pobytu v zariadení.
K 31.12.2015 sme mali neuhradené faktúry za potraviny vo výške 224,44 eur.
Ku každej finančnej operácií sa vyhotovuje predbežná finančná kontrola.
V roku 2015 sme mali rozpísané príjmy vo výške 667 eur, uhradené príjmy boli vo výške
21 536,12 eur.
Príjem sa skladá z poplatkov od zamestnancov za stravu, výživného od rodičov klientov,
z vrátky za elektrickú energiu z minulého roka, z nákladov 55 % na stravu od zamestnávateľa
a z poplatku za porušenie finančnej disciplíny.
Reedukačné centrum má dve funkčné klasifikácie: 09122 primárne vzdelávanie so špeciálnou
starostlivosťou a 09608 vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované
podľa úrovne.
Z ekonomickej klasifikácie 610,620 sa zabezpečujú mzdy a poistné fondy pre pedagogických
a nepedagogických pracovníkov. Z ekonomickej klasifikácie 630 sa uhrádzajú faktúry za plyn
na vykurovanie a ohrev teplej vody, preddavky na el. energiu, potraviny pre školskú kuchyňu,
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby pre klientov, materiál do údržbárskej
dielne, nákup pohonných hmôt, zákonné a havarijné poistenie, lieky pre klientov.
Zabezpečuje sa nákup učebných a kompenzačných prostriedkov pre školu a výchovu. V roku
2015 bol zakúpený nábytok na vybavenie internátu a zborovne. Do školskej bol zakúpený
nerezový stôl, mixér, nárezový stroj a mlynček na mäso. Do práčovne boli zakúpené čističe
okien, konvektory a pre údržbára boli zakúpené nové pracovné stroje. Pre potreby výchovy
RC boli zakúpené pohovky do spoločenských miestností a gitara pre klientov. Do školy boli
zakúpené skrine, rádia do tried a elektrický sporák. Pre potreby sociálnej pracovníčky bol
zakúpený notebook s tlačiarňou. Pre potreby RC bola zakúpená nová telefónna ústredňa a fax.
V roku 2015 bola zabezpečená oprava kotolne, veľkokuchynského zariadenia, žehliaceho
stroja, kopírky, práčky a čističky.
Rozpočet v roku 2015 bol vyčerpaný 99,99 %.

V roku 2015 sme dostali nenormatívne prostriedky na asistenta učiteľa zdravotného, ktoré
boli použité na mzdy asistenta. Vzdelávacie poukazy boli použité na odmeny za vedenie
krúžkov. Prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia boli použité na učebné pomôcky.
K 31.12.2015 sme mali mimorozpočtové prostriedky vo výške 9 049 eur, ktoré boli použité na
nákup potravín pre školskú kuchyňu. Tvoria sa z úhrad výživného od rodičov klientov a od
Detských domovov za klientov, ktorí sú v RC na dohodu.

Ján Malindžák, Mgr.
riaditeľ RC

Príloha č.1
Kód zriaďovateľa: ..................................
Názov a adresa zriaďovateľa: Okresný úrad Košice, Odbor školstva, Zádielska 1, 040 78
Košice
Kraj: Košický

Prehľad
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok
(2015)
Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja

Číslo
oznámenia

Dátum úpravy

Bežné výdavky spolu:
Normatívne:
2015/007335-001 23.01.2015
2015/007548-001 27.01.2015
2015/007335-003 16.02.2015
2015/008670-006 23.02.2015
2015/008670-007 23.02.2015
2015/016945-005 11.06.2015
2015/007335-013 02.11.2015
2015/007335-016 01.12.2015
2015/007335-017 01.12.2015
2015/007548-031 22.12.2015
2015/007335-019 22.12.2015
Nenormatívne:
2015/007335-002 11.02.2015
2015/007335-002 11.02.2015
2015/005982-004 17.02.2015
2015/007335-004 05.06.2015
2015/007335-009 27.10.2015
Kapitálové výdavky spolu:

Finančná
čiastka v €
839 455
827 559
711 406
38 650
- 124 155
141 000
- 4 000
20 000
12 874
5 400
30 764
- 4 400
20
11 896
5 460
648
2 650
2 730
408
0

Účel

Schválený rozpočet 610, 620
Schválený rozpočet 630, 640
Úprava rozpočtu 610, 620
Úprava rozpočtu 630
Úprava rozpočtu 640
Úprava rozpočtu 630
Úprava rozpočtu 610, 620
Úprava rozpočtu 610, 620
Úprava rozpočtu 610, 620
Úprava rozpočtu 630
Úprava rozpočtu 620
Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
Úprava rozpočtu 610, 620 - VP
Úprava rozpočtu 630 - SZP
Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
Úprava rozpočtu 610, 620 - VP

Spracoval: Vermešová

Telefonický kontakt: 053/4493 204

V Bielych Vodách

Zodpovedný vedúci: Mgr. Ján Malindžák

dňa 21.03.2016

Pečiatka

