
Správa o hospodárení Rady rodičov pri Základnej škole Belehradská 21 Košice        v 
školskom roku 2021/2022

Počiatočný stav pokladňa 524.47 €
Počiatočný stav banka 4,474.05 €
Počiatočný stav  SPOLU 4,998.52 €

Príjmy:
1 Príjem ZRPŠ 11,804.00 €
2 Projekty - dotácie; granty; ocenenia 20,010.55 €
3 Príjem zber papiera 600.00 €
4 Príjem 2% dane 3,608.43 €

Spolu 36,022.98 €

Výdaje:
1 Výdavky na akcie školy (Mikuláš a MDD - sladkosť, džús; Športová olympiáda - 

medaile, poháre, a i., kúzelná fyzika, Slovenský Červený kríž, pitný režim; ocenenia 
za súťaže a olympiády; príspevok na školu v prírode; VITAJ LETO - športové 
odmeny, vrecia na skákanie, tímové lyže; ŠKD; poukážky pre premiantov školy; 
pomôcky na dobrovoľnícky deň; Tvorivé dielne - lektorky + materiál, pastelky, 
voskovky, kriedy; Letné kino - licenčné poplatky, drevené lehátka; prípravné, 
projektové a realizačné zabezpečenie akcií - Športová olympiáda, VITAJ LETO, 
LETNÉ KINO, TVORIVÉ DIELNE, DOBROVOĽNÍCKY DEŇ, a i.)

13,533.78 €

2 Výdavky na údržbu školy (petangové ihrisko; komunitná a dažďová záhrada; plátno 
na letné kino; grafity stena; vitaj leto - vodná hmla; prenájom kopírky, vizualizácia 
plavárne)

13,846.71 €

3 Výdavky na odmenu za zber papiera 0.00 €
4 Výdavky na pomoc škole (ping-pong stôl; betónová lavička a kôš; notebook; 

príspevok na interaktívnu tabuľu)
3,726.60 €

5 Výdavky na prevádzku RR (prenájom domény; poplatky za vedenie účtu RRŠ; 
poplatky spojené s registráciou pre príjem 2% z daní; poštové poplatky; poplatky 
spojené s podávaním žiadostí na granty a dotácie)

318.61 €

Spolu 31,425.70 €

Konečný stav k 31.8.2022
Zostatok stav pokladňa 406.24 €
Zostatok stav banka 9,189.56 €
Zostatok  SPOLU 9,595.80 €

V Košiciach  10.9.2022
Bačová

Projekty:
Mesto Košice, Dobrovoľnícky grant - Revitalizácia bývalého vrhačského areálu na nové športoviská 1,379.00 €
Mesto Košice - Organizácia športovej olympiády pre žiakov ZŠ 1,471.55 €
Mesto Košice - Letné kino 2,000.00 €
Creative Industry Košice, n.o. - Inovuj ty - grafity na stene 5,000.00 €
Mesto Košice - Vytvorenie komunitnej záhrady 6,550.00 €
Nadácia Pontis - zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_086 140.00 €
Košice-Sídlisko Ťahanovce - Vitaj leto, č. zmluvy 5/2022/OPO 300.00 €
Košice-Sídlisko Ťahanovce - Športova olympiáda, č. zmluvy 4/2022/OPO 600.00 €
Košice-Sídlisko Ťahanovce - Letné kino, záloha 400.00 €



Fond zdravia Mesta Košice n.f., Júnové športovo-zábavné dni pre deti, č. zmluvy 19/2022 1,500.00 €
Mesto Košice - Zábavné leto pre deti 500.00 €
Ocenenie Mestskou časťou Ke Ťahanovce 170.00 €

Spolu: 20,010.55 €



Konečný stav k 31.8.2022




