
 

  

Obecný úrad vo Vysoká nad Kysucou   

     
 
 
Stručná správa o činnosti na úseku školstva k 13. 12. 2013 
 
     Na uvedenom úseku je priebežne spracovávaná účtovná a mzdová agenda Základnej školy 
Horný Kelčov, vrátane školského klubu a školskej jedálne s počtom zamestnancov 18. 
 
Taktiež je vedená mzdová a personálna agenda: 

• obecného úradu s priemerným počtom stálych zamestnancov 18, od 1. 4. 2013  
do 30. 6. 2013 bolo zamestnaných 8 pracovníkov na projekt „Príspevok na podporu 
zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami.“ Od 2. 9. 2013 sú 
zamestnaní 4 pracovníci na projekt „Príspevok na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti“ do 31. 5. 2014. 

• materskej školy a školskej jedálne Vysoká nad Kysucou s počtom zamestnancov 11 
• opatrovateľskej služby, momentálne s 3 zamestnancami. 

 
     K spracovaným mzdám sa vykonáva elektronické zasielanie výkazov do sociálnej poisťovne, 
zdravotnej poisťovne, poisťovne Dôvera, daňové výkazy, mzdová štatistika, štatistické výkazy 
pre štatistický úrad  a následné ročné zúčtovania do poisťovní a daňového úradu, vedú sa 
mzdové listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia, hlásenia o práceneschopnosti 
zamestnancov obce, materskej školy, školskej jedálne, pracovníkov Základnej školy s  
oznámením na sociálnu poisťovňu.  
 
     Úsek školstva mesačne spracováva a zasiela žiadosti na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a to v priemere pre  23 detí, kde musia byť 
následne po skončení mesiaca poskytnuté prostriedky zúčtované. Tiež sa vypracováva žiadosť 
na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti t. j. žiadosť na poskytnutie dotácií na 
školské potreby. 
     V súvislosti s týmito dotáciami sa musia mesačne vzájomne porovnávať s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Turzovke a v Čadci menné zoznamy detí, ktoré majú na dotáciu 
nárok. 
 
     Mesačne sa spracováva účtovná agenda Základnej školy Horný Kelčov, účtovná závierka sa 
predkladá na finančný úsek obecného úradu. Každý štvrťrok sa predkladajú finančné výkazy, 
ktoré sa spolu s uzávierkou obce odosielajú na Daňový úrad v Čadci. 
 
     Na úseku školstva sa predbežne pripravujú mzdové poklady, ktoré sú potrebné 
k vyúčtovaniu poskytnutých dotácií obci. 
 
     Pre úsek finančný sa zakladajú účtovné doklady podľa účtov vedených v bankách. 
 
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou 
13. 12. 2013 
 
Vypracovala: Kubincová Emília 
 
 


