
  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE  PRI  ZŠ  A. SLÁDKOVIČA  SLIAČ 

PREHĽAD HOSPODÁRENIA V ŠK.R. 2012/2013 
(V EUR) 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami - členských príspevkov 
 
Príjmy – členské príspevky: 
■ Členské na šk.rok 2012/2013 2685,00 
+ Zostatok zo predchádzajúce roky 3128,21 
Príjmy celkom(členské): 5813,21  
 
Realizované výdavky – členské príspevky: 
- administratívne poplatky – prevod časti členských príspevkov na zabezpečenie   

 činnosti  nástupcu Rady rodičov  250,00 

- nákup žiackych knižiek  94,70 

- Slávik Slovenska – odmeny žiakom 57,01 

- Olympiáda – odmeny žiakom 100,- 

- Súťaž „Poézia a próza“ – odmeny žiakom 117,90 

- Mikuláš + MDD 345,52 

- Karneval 77,76 

- IX. ročník rozlúčka                                          201,60 

- záver školského roka – príspevok na žiaka 198,- 

Výdavky z členských príspevkov spolu: 1442,49 

  

Stav v pokladni k 31.8.2013  pre šk. r..2013/2014 4496,92 

 

Stav na účte z prijatých podielov z 2% t.j. podielu zaplatenej dane z príjmov  

FO a PO k 1.9.2012 5586,84 

(2010-1313,36, 2011 4320,73) 
Dodatočne poukázane 2% z dani 2011 47,25 

 

Finančné prostriedky použité na podporu a vzdelávanie 2% daň do 30.8 2013 súčtom, vrátane 

ostatných pohybov: 

Bedmintonový krúžok –účasť žiakov na športových podujatiach                            141,60 

Tenisový krúžok- zabezpečenie činnosti 306,00 

Vybavenie ŠKD – dopravné ihrisko 288,40 

Divadelné predstavenie – zachovanie kultúrnych hodnôt 462,00 

Vybavenie školskej knižnice cudzojazyčnou literatúrou 219,97 

Tvorivé dielne – materiál 79,00 



Papier pre výtvarnú výchovu 660,14 

Na poukázanie výdavkov z pokladni na účet – preplatenie výdavkov nad rámec dvoch percent: 

Členský príspevok uhradený do SRRZ Spišská Nová ves 136,- 

Poplatky za správu účtu, príkazy na úhradu ponížené o úrok 50,34 

Zverejnenie v OV použitie 2% 3,50 

Celkové výdaje 2346,95 

Celkový stav na účte 2% k 1.9.2013 3287,14 

V mesiaci september treba zúčtovať na účet 2% vyrovnanie použitých finančných 

prostriedkov nad rámec zákona k 30.8.2013 189,84 

 

Z uvedeného vyplýva záväzok výboru RZ zverejniť v Obchodnom vestníku použitie finančných 

prostriedkov z 2% dane z príjmov FO a PO pripísaných: 

  

za daň 2011 do 30.6.2012 v sume 4320,73  - použitie k 31.12.2013.                                                                                             

     

rzzssliac@inmail.sk                               Účtovné doklady spracovala: E. Gašperová, hospodárka RZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


