
Občianske združenie Rada školy Gyňov, Malogyňovská 71, 044 14 Gyňov 

 

Správa o činnosti a financovaní  

OZ  Rada školy  za rok 2012 
 

 

 

Základné údaje :  

Názov :               Rada školy Gyňov 

Právna forma: Občianske združenie 

Adresa sídla :  Malogyňovská 71, 044 14 Gyňov 

IČO:  42109124 

Bankové spojenie :  0660384628/0900 

         

Poslanie :  

OZ Poslanie :  

OZ Rada školy bolo založené v roku 2009 rodičmi deti navštevujúcich MŠ Gyňov. Jeho 

poslaním je spolupodieľať sa na zlepšovaní materiálnych podmienok MŠ ( ďalej viď ciele OZ 

) získavaním finančných prostriedkov z príjmov podielu zaplatenej dane ( 2%), z darov, z 

dotácií, z  grantov a z iných  príjmov v súlade so stanovami OZ a všeobecne záväznými 

predpismi.  

        OZ nezamestnáva žiadnych zamestnancov, členstvo a práca v orgánoch OZ nie je 

finančne odmeňovaná.  

 

Činnosť a financovanie OZ v roku 2012: 

 OZ nemalo na začiatku účtovného obdobia roka 2012 žiadne pohľadávky, záväzky ani úvery.   

 V tomto kalendárnom roku z dôvodu práceneschopnosti a pracovnej vyťaženosti 

predsedníctva nebolo naše OZ znovu zaregistrované ( podľa platných predpisov sa každé OZ 

musí každoročne registrovať), preto  sme v tomto roku nedostali žiadny príspevok z podielu 

zapletenej dane.   

  Finančná dotácia od obce, o ktorú sme žiadali, nebola schválená. Obec nahradila finančný 

príspevok  materiálom ( sklenenou vatou), ktorou  rodičia deti a pracovníci aktivačných prác 

v októbri tohto roku zateplili celý pôjd na budove MŠ.   

Finančné prostriedky ktorými OZ disponovalo boli použité na zakúpenie detského nábytku 

a linolea ( na chodbu MŠ).  



 Prehľad účtu OZ - Rada školy Gyňov za rok 2012    

       

Počiatočný                                   Výbery      

stav účtu Účtovné obdobie  Vklady  Z toho popl.  Výbery  Účel použitia  Pozn. 

k 01.01.2012     banky        

1022,02 Január 0,01 10,36       

  Február 0,00 2,36       

  Marec 0,01 2,36       

  Apríl 0,01 4,26 99,00 kuchynka   

  Máj 0,01 2,36       

  Jún 0,01 3,70       

  Júl 0,01 3,70       

  August 0,01 5,70 185,00 linoleum    

  September 0,00 5,70 40,00 linoleum    

  Október 30,00 6,40 683,00 nábytok trieda 
 Vklad 
MŠ 

  November 0,00 3,70       

  December 0,00 3,70       

              

                       SPOLU:    30,07 54,30 1007,00     

              

Stav účtu k              

31.12.2012 -9,21           

       

       

Vypracovala: Kotiková Ingrid      
 

 


