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Návrh na uznesenie 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
berie na vedomie 
 
Správu o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta   
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V zmysle § 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 
predkladám Mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch vykonaných kontrol, ktoré boli 
vykonané a ukončené k dátumu konania tohto MsZ v zmysle plánu kontrol ÚHK na II. polrok 
2012.  
 
 

1. Následná finančná kontrola hospodárenia na MŠ Čs. armády 20 v Prešove 
 
 
Zriaďovacou listinou zo dňa 31.12.2001 bola Okresným úradom v Prešove zriadená 
Materská škola na ulici Československej armády č.20 v Prešove na dobu neurčitú ako veľká 
preddavková organizácia Okresného úradu v Prešove – dovtedy bol MŠ udelený iba súhlas na 
prevádzku. 
 
Dodatkom č.1 s č. 13/02 DZL zo dňa 29.7.2002 s účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle § 4 ods. 
2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Prešov. 
 
Dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine vydaným dňa 1.12.2008 sa Materská škola 
Československej armády 20 v Prešove stala rozpočtovou organizáciou s právnou 
subjektivitou mesta Prešov s účinnosťou od 1.1.2009 na dobu neurčitú, a to v súlade 
s uznesením MsZ v Prešove č. 280/2008 zo dňa 22.10.2008. 
 
Mesto Prešov vydalo dňa 29.júna 2011 pod číslom E/172-10/2011 v súlade s ustanoveniami 
§ 6 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zriaďovaciu listinu v úplnom znení pre Materskú školu 
Československej armády 20, v Prešove s účinnosťou od 1.8.2011 na dobu neurčitú. 
V zriaďovacej listine je vymedzená hodnota majetku MŠ k 31.12.2010 vo výške 52 394,45 
€. 
 
Vydaním tejto zriaďovacej listiny z dôvodu legislatívnych zmien sa nahradila doterajšia 
zriaďovacia listina MŠ zo dňa 31.decembra 2001 vydaná Okresným úradom v Prešove s jej 
dodatkom č. 1 z 29.7.2002 a dodatkom č. 2 z 1.12.2008 vydanými mestom Prešov. 
 
Materská škola vykazuje podľa poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2011 priemerný počet 
zamestnancov  24  a počet deti 162. 
 
1.1 Rozpočet 
 
Upravený rozpočet organizácie k 31.12.2011 predstavoval celkom sumu 304 461 €, v tom 
výdavky z dotácie od mesta  (na mzdy a prevádzku - originálne kompetencie) 284 720 €,  
výdavky z vlastných príjmov 11 500 € (školné,  prenájom,  réžia za stravné zamestnancov) 
a výdavky z dotácie zo ŠR (príspevok na výchovu a vzdelávanie pre detí, ktoré majú 1 rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky - prenesené kompetencie)  8 241 €. 
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Skutočné vlastné príjmy celkom boli dosiahnuté vo výške 16 040 €, t.j. prekročenie vo 
vzťahu k rozpočtu vo výške 4 540 € ( hlavne v položke stravné). 
 
Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 308 798 €, t.j. prekročenie v porovnaní 
s rozpočtom vo výške 4 337 €. Prekročenie rozpočtu výdavkov bolo z titulu prekročenia 
vlastných príjmov organizácie.  
 
1.2 Kontrola dodržiavania zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v znení zmien a doplnkov 
 
Organizácia má pre túto oblasť vypracovanú Smernicu  riaditeľa  o obehu účtovných 
dokladov, vykonávanie dispozícií s finančnými prostriedkami a ostatnými 
hospodárskymi prostriedkami a ich kontrola a schvaľovanie s účinnosťou od 2.1.2009 
a Poverenie zamestnancov MŠ Čs. armády 20 Prešov za každú finančnú operáciu 
s podpisovými vzormi. 
V zmysle tejto Smernice predbežnú finančnú kontrolu na platobných poukazoch vykonáva 
riaditeľka MŠ. A v zmysle Poverenia k tejto Smernici predbežnú finančnú kontrolu pri 
nákupoch pre ŠJ vykonáva vedúca ŠJ a pri nákupoch pre MŠ vykonáva riaditeľka MŠ. 
 
Kontrolou bolo zistené : 
Predbežná finančná kontrola nebola vôbec vykonávaná na cestovných príkazoch, zmluvách, 
pri príjmoch, objednávkach potravinového tovaru a v niektorých prípadoch aj iného tovaru 
pre MŠ.  Vo viacerých prípadoch chýbala aj na príjemkách a výdajkách zo skladu, na 
odoslaných faktúrach, interných dokladoch a platobných poukazoch. Predbežná finančná 
kontrola nebola vykoná v požadovaných náležitostiach v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  t.j. s uvedením dátumu a podpisu poverenej osoby. 
Priebežná finančná kontrola nebola v kontrolovanom období vykonávaná. 
 
1.3 Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien 
a doplnkov 
 

MŠ má s účinnosťou od 2.1.2009 pre túto oblasť vypracované nasledovné smernice:  
 

Smernicu  riaditeľa  o obehu účtovných dokladov 
Smernicu riaditeľa o vedení pokladnice 
Smernicu riaditeľa - Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 
Smernicu riaditeľa pre vedenie účtovníctva 
Smernicu riaditeľa - Metodický pokyn k odpisovaniu dlhodobého majetku 
Smernicu riaditeľa o procesoch verejného obstarávania  
 
Účtovné knihy 
 

V zmysle § 12 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení je povinnosťou 
organizácie účtovať v účtovných knihách, a to v denníku a v hlavnej knihe.  
V zmysle § 13 cit. zákona je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh, v ktorom 
uvedie syntetické účty, analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov 
účtovného obdobia. 
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Kontrolovaný subjekt doložil ku kontrole denník, hlavnú knihu a účtový rozvrh. Nedostatky 
neboli zistené.  
 
Účtovné prípady 
 

- stav a pohyb peňazí v hotovosti na účte 211 Pokladnica nebol účtovaný denne, čím 
organizácia nepostupovala v zmysle § 2 a § 40 Opatrenia MF/16786/2007-31 o postupoch 
účtovania pre rozpočtové organizácie  
- účtovanie predpisu faktúry nie pri vzniku záväzku, ale  pri jej úhrade - organizácia 
nepostupovala v zmysle § 2 Opatrenia MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre 
rozpočtové organizácie  
- účtovanie predpisu faktúry za potravinový tovar (príjem na sklad) nebol pri vzniku záväzku 
(dodaní), ale v jednej sume na konci mesiaca - organizácia nepostupovala v zmysle § 2 
Opatrenia MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie  
- v niektorých prípadoch účtovanie účtovného prípadu s iným dátumom ako na prvotnom 
doklade (napr. výpise z účtu), napr. v mesiaci jún a v mesiaci október prevod tvorby SF 
a splátok pôžičiek zo SF do združeného SF, predpis a odvod réžie za zamestnancov 
z potravinového účtu, príjem školného v mesiaci november, mzdy v mesiaci december, vratka 
vlastných príjmov na výdavkový účet v marci a v decembri, príjem za stravné v decembri na 
potravinový účet, cestovné v mesiaci januári, úhrada energií za nájom v marci, čím 
organizácia nepostupovala v zmysle  § 2 Opatrenia MF/16786/2007-31 o postupoch 
účtovania pre rozpočtové organizácie  
Organizácia nedodržala § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
v nasledujúcich prípadoch: 
- nevyfakturované dodávky potravín na konci mesiaca (prijaté na základe dodacích listov) 
neboli účtované na účte 326 Nevyfakturované dodávky  
- vyúčtovanie nákladov od dodávateľa Spravbyt fa č. 113512101 za obdobie december 2010 – 
preplatok – nebola zaúčtovaná v príjmoch a faktúra č. 32 Spravbyt – preplatok za rok 2010 – 
nebolo zaúčtované v príjmoch  
- nesprávne použité účty – pri výmere za komunálny odpad, pri vyrubenom penále zo SP, pri 
účtovaní prijatého účelovo určeného finančného daru od súkromnej ZUŠ, pri vratke stravného 
z potravinového účtu v mesiaci októbri a decembri  
- nesprávne účtovanie použitia prostriedkov darovacieho účtu v zmysle platných účtovných 
postupov 
- predpis školného bol vykonávaný vo výške inkasovaných prostriedkov pri ich úhrade na 
príjmový účet a nie podľa počtu platiacich detí (zapísané deti okrem predškolákov a detí 
s preukázanou zdravotnou dovolenkou) – čím nebolo možné z účtovníctva posúdiť, či je 
školné zaplatené, alebo existuje nejaká pohľadávka  
 
Došlé faktúry 
 

Došlé faktúry boli zaevidované v 2 knihách došlých faktúr, a to za hlavné hospodárenie a za 
vedľajšie hospodárenie (potravinový účet), ktoré boli vyplňované v náležitostiach podľa 
predtlače. V niektorých prípadoch boli údaje v knihe nečitateľné alebo prepisované. 
K faktúram za potraviny v mesiaci apríl od dodávateľov Besster, Tatranská mliekáreň, 
Nowaco, ATC-JR neboli vystavené platobné poukazy s vykonaním predbežnej finančnej 
kontroly a s preskúmaním vecnej a číselnej správnosti faktúr. Tieto faktúry neboli 
zaevidované v knihe DF rovnako ako aj faktúra  v mesiaci jún od dodávateľa Tatranská 
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mliekáreň a faktúra v mesiaci február od dodávateľa Spravbyt.  Ďalšie faktúry, ku ktorým 
neboli vystavené platobné poukazy boli faktúry č. 98 -100 /2011. K zálohovej faktúre č. 20/11 
Jurisdat a k predfakúre č. 114/11 Nomiland nebola doložená riadna faktúra. 
Na niektorých platobných poukazoch boli nesprávne uvedené sumy na úhradu, napr. k faktúre 
č.28/2011 (platobný výmer) a k faktúre č. 66/2011. 
 
Odoslané faktúry 
 

V knihe odoslaných faktúr boli zaevidované interné faktúry školskej jedálne pre MŠ za 
režijné náklady spojené so stravovaním, faktúry za príspevok na stravovanie zo  združeného 
SF a faktúry za energie pre školnícky byt. V knihe odoslaných faktúr nebol uvedený deň 
úhrady faktúry.  
 
Objednávky 
 

Niektoré objednávky nemali predpísané náležitosti, a to chýbala pečiatka a podpis 
objednávateľa, napr.: objednávka č. 3/2011, 4/2011, 9/2011, 15/2011, 17/2011, 18/2011, 
59/2011  a u objednávok potravinového tovaru, napr. objednávka č. 143/2011, 279/2011, 
282/2011, 313/2011, 314/2011, 497/2011, 501/2010, 507/2010,513/2010  t.j. doklady neboli 
úplné v zmysle § 10 ods. f) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
V niekoľkých prípadoch neboli objednávky vyhotovené, napr. k dodávke drevených roštov 
a matracov (faktúra č. 66/2011 a č.65/2011), k dodávke plastových okien a žalúzií a montáži 
a demontáži okien (faktúry č. 72-77/2011,  faktúra č. 168/2011), k dodávke sanity (faktúra č. 
79/2011), k dodávke kuchynského riadu (faktúra č. 80/2011), t.j. účtovné doklady neboli 
úplné v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
 
 Pokladňa 
 

Vedením pokladne bola písomne poverená vedúca ŠJ, ktorá je súčasne aj ekonomickou 
zástupkyňou riaditeľky MŠ a s ktorou bola podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za 
zverené hodnoty všetkého druhu. Limit pokladničnej hotovosti bol stanovený v zmysle 
Smernice riaditeľa MŠ o vedení pokladnice na 166 € a v kontrolovanom období bol 1-krát 
prekročený, a to 20.10.2011. Za vecnú a formálnu stránku PPD a VPD zodpovedá 
pokladník. Niektoré doklady z registračnej pokladne doložené k VPD neboli čitateľné 
a niektoré pokladničné doklady boli prepisované a ťažko čitateľné, čím organizácia 
nedodržala § 8 ods. 4 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a tiež svoju 
internú smernicu o Obehu účtovných dokladov v čl.5 ods.5.  
K 31.7.2011 nebola pokladňa uzatvorená a výdavky za mesiac júl neboli účtované (až 
k 31.8.2011), v dôsledku čoho zostatok v pokladničnej knihe k 31.7.2011 nebol v súlade so 
zostatkom v účtovníctve. Konštatujeme, že organizácia nepostupovala v zmysle § 2 a § 40 
Opatrenia MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie.  
V niekoľkých prípadoch bola v účtovníctve naúčtovaná iná suma výdavku (účet 222)  ako na 
pokladničnom doklade, a to VPD č. 147/2011 55,60 € (v účtovníctve 35,60 €), VPD 
č.163/2011 0,40 € (v účtovníctve 40 €), VPD č. 200/2011 11,03 € (v účtovníctve 1 103 €). 
V týchto prípadoch organizácia nepostupovala v zmysle § 8 ods.2 a 4 zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v platnom znení.  
Cestovné príkazy – vo viacerých prípadoch neboli vyplnené v predpísaných náležitostiach 
(chýbali podpisy, dátumy), napr. VPD č. 33/2011, VPD č. 40/2011, VPD č. 172/2011. 
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Inventarizácia pokladne bola vykonaná k 31.3., k 30.6., k 30.10., k 31.12.2011. Bola 
vykonaná fyzická inventúra pokladne, zistená pokladničná hotovosť súhlasila so stavom 
v pokladničnej knihe. Uvedený skutočný stav nebol porovnaný so stavom účtovným. 
Konštatujeme, že inventarizácia pokladne bola vykonaná 4-krát ročne v zmysle § 29 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, avšak nebola úplná v zmysle § 30 
cit. zákona. 
 
Evidencia skladového hospodárstva 
 

Organizácia v zmysle interných smerníc vedie sklad čistiacich potrieb. Vedením skladu 
ČP pre MŠ bola písomne poverená pedagogická zástupkyňa riaditeľky MŠ, s ktorou bola 
dňa 1.9.2010 podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty. Sklad ČP v ŠJ 
vedie vedúca školskej jedálne, s ktorou bola dňa 2.1.2009 podpísaná dohoda o hmotnej 
zodpovednosti za všetky prevzaté a zverené hodnoty.  
 

V zmysle Smernice riaditeľa MŠ pre vedenie účtovníctva organizácia účtovala obstaranie 
a úbytok zásob spôsobom A. Skladová evidencia za čistiace prostriedky bola pre MŠ vedená 
v dátových súboroch počítača, pre ŠJ bola vedená ručne na skladových kartách a osobitne pre 
potraviny v ŠJ tiež v dátových súboroch počítača. K nákupu ČP na sklad boli vyhotovované 
príjemky a k výdaju výdajky. Príjem a výdaj potravín zo skladu bol mesačne sumarizovaný na 
áklade obratovej súpisky zásob.  z

  

Organizácia v zmysle interných smerníc účtuje kancelárske potreby, materiál, papier, materiál 
na opravy a údržbu, nákup odbornej literatúry, novín, drobný hmotný majetok, OOPP (osobné 
ochranné pracovné prostriedky) atď... priamo do spotreby  (bez účtovania na sklad). 
Operatívnu evidenciu tohto druhu materiálu vedie MŠ prostredníctvom knihy materiálových 
zásob, v ktorej je uvedené poradové číslo, dátum, druh materiálu, množstvo, jednotková cena 
a cena spolu. 
 

Kontrolou skladovej evidencie zásob v MŠ nedostatky neboli zistené. 
 

Kontrolou skladovej evidencie zásob v ŠJ bolo zistené, že skladové karty boli vo viacerých 
prípadoch nečitateľné, na výdajkách boli niektoré sumy nečitateľné a na niektorých výdajkách 
zo skladu nesúhlasil prepočet jednotkovej ceny x počet ks, avšak celková suma výdaja 
zodpovedala sume výdaja na skladovej karte. Kontrolou bolo zistené, že uvedené je 
dôsledkom toho, že organizácia používa pri výdaji chybnú alebo nesprávne zaokrúhlenú 
priemernú cenu. Kontrolná skupina odporúča používať pri výdaji zo skladu cenu, za ktorú 
bol materiál nakúpený, resp. metódu FIFO. 
 

Porovnaním stavu zásob ČP v mesačnej rekapitulácii podľa stredísk MŠ a ŠJ a stavu zásob 
ČP v účtovníctve bol zistený rozdiel na strediskách vo výške +-6,58 €. Celkový stav zásob ČP 
bol v súlade s účtovníctvom. Uvedený rozdiel bol preúčtovaný až v mesiaci september, avšak 
k tomuto účtovnému prípadu nebol vyhotovený účtovný doklad.  Kontrolou bolo ďalej 
zistené, že stav skladu ČP k 31.8.2011 na základe rekapitulácie nesúhlasil so stavom skladu 
zásob v účtovníctve (rozdiel 142,10 €). To bolo spôsobené nezaúčtovaním faktúry č. 
101/2011 z 31.8.2011 za čistiace prostriedky, ktorá bola zaúčtovaná až pri úhrade 6.9.2011, 
pričom ČP boli prijaté na sklad v mesiaci august.  
Kontrolou evidencie skladu potravín, a to porovnaním zostatku skladu z obratovej súpisky 
zásob a účtovného stavu zásob bol zistený rozdiel vo výške  0,05 € počas celého 
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kontrolovaného obdobia. Ďalej bolo zistené, že zostatok skladu potravín k 31.7.2011 
z obratovej súpisky zásob nezodpovedá stavu v účtovníctve, a to z dôvodu, že v mesiaci júli 
nebol zaúčtovaný príjem potravín na sklad (faktúry a nevyfakturované dodávky). 
 
1.4  Kontrola dodržiavania zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
 
V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.  môže viesť rozpočtová organizácia príspevky 
od zákonného zástupcu na úhradu stravy na bežnom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky 
súvisiace so stravovaním. Kontrolou bolo zistené, že 7.7.2011 bola časť prostriedkov 
určených na úhradu stravy interným dokladom označená ako „preplatky“ prevedená na 
darovací účet (mimorozpočtový), kde vedie rozpočtová organizácia prostriedky prijaté od 
iných subjektov na základe darovacej zmluvy v zmysle § 23 ods.1 a) zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách. Konštatujeme, že vzhľadom na to, že k internému dokladu nebola 
doložená darovacia zmluva organizácia nepostupovala v zmysle citovaného zákona. 
Rovnako je potrebný súhlas rodičov s prevodom prostriedkov z preplatkov stravy na úhradu 
školného na príjmový účet.  
Prostriedky z vyúčtovania nákladov od dodávateľa Spravbyt fa č. 113512101 za obdobie 
december 2010 – preplatok a faktúra č. 32 Spravbyt – preplatok za rok 2010 neboli prevedené 
na príjmový rozpočtový účet organizácie v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách. 
Prostriedky zo školného boli vyberané bezhotovostne na príjmový účet organizácie a boli 
použité prostredníctvom výdavkového účtu v súlade s vyššie cit. § zákona.  
Nesprávne použitá rozpočtová klasifikácia bola v týchto prípadoch: výmer za komunálny 
odpad, inštalácia WIN IBEU, pri vyrubenom penále zo SP, platby za internet, čím organizácia 
nepostupovala v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. 
 
1.5  Inventarizácia majetku  
 

Riaditeľka MŠ vydala 1.12.2011 príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov v termíne od 1.12.2011 do 20.12.2011. V prílohe č. 1 
menovala 3-člennú inventarizačnú komisiu, v prílohe č. 2 stanovila harmonogram postupu 
prác k inventarizácii a v prílohe č. 3 bol záznam o oboznámení s príkazom k inventarizácii 
vrátane podpisov zúčastnených osôb. 
 

Pri majetku hmotnej povahy bola vykonaná fyzická inventúra, a to u: dlhodobého hmotného 
majetku (HIM), drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku DrDHM 
a DrDNHM, učebných a zvláštnych učebných pomôcok UP a ZUP, za osobné ochranné 
pracovné prostriedky OOPP a prádlo, za čistiace prostriedky vedené na sklade a potraviny 
(SYU 112). Inventúrny súpis za knižnicu nebol vyhotovený. 
 

Pri záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov a tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno 
vykonať fyzickú inventúru sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou. Dokladová 
inventúra nebola vykonaná u nasledovných účtov: SYU 088 Oprávky k drobnému DHM, 
SYU 381 Náklady budúcich období, SYU 355 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, 
k SYU 384 Výnosy budúcich období.  
Dokladová inventúra nebola správne vykonaná u týchto účtov:  
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-SYU 222 výdavkový rozpočtový účet a SYU 223 príjmový rozpočtový účet – nedoložené 
bankové výpisy z účtov 
-SYU 321 Dodávatelia – nesprávne uvedený stav v dôsledku nesprávneho účtovania – 
preplatok 187,40 € 
-SYU 324 Prijaté preddavky – stravné – 5 214,35 € nie je uvedený stav podľa zoznamu 
stravníkov školskej jedálne s uvedením preplatkov 
 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že inventúrne súpisy neobsahovali náležitosti v zmysle § 30 
ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, a to: v inventúrnom súpise 
HIM (chýba miesto uloženia majetku) a zoznam skutočného stavu rozdielu majetku 
a záväzkov.  
Inventarizačný zápis pozostával z textovej a tabuľkovej časti (tab.č.1 a 2) a obsahoval 
náležitosti v zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 

Kontrolou bolo zistené, že: 
 

V inventarizačnom zápise (tab.č.1) nebol uvedený skutočný stav zistený inventúrou 
z inventúrnych súpisov: 
- pri  dlhodobom hmotnom majetku (HIM) 140 307,21 € , čím by vznikol rozdiel 0,26 € 
- pri materiáli (SYU 112), a to čistiace prostriedky v MŠ 235,24 €, čím by vznikol rozdiel  
0,15 € a potraviny v ŠJ 1 042,32 €, čím by vznikol rozdiel 0,05 € 
- DrHM (nad 16,60 €) vedený na podsúvahe 43 114,67 € a ZUP (nad 16,60 €) vedeného na 
podsúvahe 26 296,01 € – t.j. sumy boli zaokrúhlené na celé eurá 
 

V inventarizačnom zápise z vykonania inventarizácie majetku vedeného v OTE (tab.č.2) 
nebol uvedený účtovný stav správne v nasledovných položkách:  
- (nad 16,60 €) vedený na podsúvahe 43 085,56 €, čím by vznikol rozdiel 29,11 € a ZUP (nad 
6,60 €) vedeného na podsúvahe 26 296,01 €  (zaokrúhlene). 1

  

V tabuľke č. 2 boli uvedené aj tie položky majetku, ktoré sú vedené iba v operatívnej 
evidencii a nie sú účtované na podsúvahových účtoch. Aj v týchto prípadoch boli sumy 
z inventúrnych súpisov zaokrúhlené na celé eurá.  
 

Záznam o likvidácii vyradeného inventára bol vyhotovený dňa 31.8.2011.Trojčlenná 
likvidačná komisia vyradila majetok v hodnote 2 485,61 €, DHM, ZUP a OOPP a bol fyzicky 
likvidovaný a vyvezený na skládku triedeného odpadu.  
 
1.6  Verejné obstarávanie 
 

Organizácia mala spracovanú internú smernicu o procesoch verejného obstarávania, kde si 
stanovila limit, pri ktorom nebude vykonávať prieskum trhu, a to, ak predpokladaná hodnota 
zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služby bude menšia ako 1 000 €.  Kontrolou bolo 
zistené, že v kontrolovanom období roku 2011 boli v rámci údržby postupne obstarávané 
plastové okná (vrátane ich  výmeny a dodávky žalúzií) u jedného dodávateľa za jednotkovú 
cenu, ktorá nepresiahla hodnotu 1 000 €. Tieto dodávky celkom predstavovali sumu 10 227 €, 
pričom k nim bola doložená cenová ponuka od 3 dodávateľov. K faktúram chýbali 
objednávky a súpis vykonaných prác. Z vykonaného prieskumu trhu nebol vyhotovený 
záznam, z ktorého bol zrejmý výber uchádzača v zmysle čl. V. internej smernice.   
Prieskum trhu u potravinových komodít v zmysle usmernenia od zriaďovateľa bol 
v kontrolovanom období realizovaný. 
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Kontrolná skupina odporúča aktualizovať smernicu o procesoch VO v súlade so zákonom.  
 
1.7  Školská jedáleň 
 

Dodávky potravín do ŠJ boli realizované na základe objednávok. S dodávateľmi boli 
uzatvorené darovacie zmluvy (2% z obratu).  
Listom primátora mesta z 15.1.2009 bola stanovená hodnota stravného lístka pre zamestnanca 
na 2,22 € s účinnosťou od 1.1.2009. Zamestnávateľ hradí z hodnoty stravného v zmysle § 152 
Zákonníka práce minimálne 55 %, t.j. 1,22 €. Prechodom do 2.finančného pásma stravného 
bola táto suma zvýšená na 2,35 €  a príspevok od zamestnávateľa na 1,29 €. Príslušné ZŠS 
fakturuje zamestnávateľovi tieto náklady spojené so zabezpečovaním stravovania 
zamestnancov. Navyše zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov sumou zo 
združeného SF. Kontrolou bolo zistené, že tieto náklady boli v účtovníctve podchytené, t.j. 
predpis a úhrada faktúry, pričom prostriedky boli využité na úhradu prevádzkových nákladov 
ŠJ.  
 
1.8  Zmluvné vzťahy 
 

Zmluva o nájme bytu 
V kontrolovanom období organizácia prenajímala byt nachádzajúci sa v priestoroch Materskej 
školy na ulici Československej armády 20, Prešov v pavilóne na parcele č. 8372 k. ú. Prešov, 
ktorý pozostával z 1 izby a z príslušenstva o celkovej výmere 37 m2  
Na základe tohto prenájmu bola uzatvorená Nájomná zmluva v zmysle § 685 a 
Občianskeho zákonníka medzi Mestom Prešov (prenajímateľ) a p. Jurajom Spišákom 
(nájomca) vrátane dvoch príloh s rozpisom výpočtu úhrady za služby spojené s užívaním 
bytu.  Zmluva bola podpísaná dňa 21.4.2004, avšak dňa 5.2.2009 bola podpísaná Dohoda 
o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 21.4.2004, a to z titulu toho, že MŠ získala na základe 
uznesenia č. 280/2008 MsZ v Prešove právnu subjektivitu, v zmysle ktorej vystupuje 
v právnych vzťahoch pod vlastným menom.  
MŠ uzatvorila dňa 5.1.2009 novú Zmluvu o nájme bytu č. 1  v zmysle § 685 
a Občianskeho zákonníka vrátane Dodatku č.1 zo dňa 25.2.2009. Zmluva bola uzatvorená 
medzi MŠ (prenajímateľ), mestom Prešov (zriaďovateľ) a p. Máriou Spišákovou (nájomca). 
Predmet nájmu ostal nezmenený. Nájomné za užívanie bytu bolo stanovené dohodou na 44,48 
€ mesačne, ďalej bola stanovená cena služieb spojených s užívaním bytu (teplo, vodné, 
stočné), ktoré má prenajímateľ fakturovať mesačne. V Dodatku č.1 sa obe strany dohodli na 
paušálnom poplatku za odber teplej a studenej úžitkovej vody v objeme po 1m3. Zrážková 
voda bude vypočítaná s ohľadom na strešnú plochu bytovej jednotky t.j. 37m2. Platbu za 
dodané teplo bude prenajímateľ fakturovať podľa celkovej faktúry na MŠ, kde bude finančne 
vyčíslená čiastka podľa m2 na príslušnú bytovú jednotku t.j. 37 m2. Byt má zriadený 
samostatný merač elektrickej energie. Kontrolou bolo zistené, že v zmluve nie je uvedené 
správne číslo elektromera, čo je potrebné opraviť.  
Kontrolou bolo zistené, že nájomné bolo uhradené v zmysle zmluvy na príjmový účet 
a fakturované platby za služby boli uhrádzané mesačne na výdavkový účet organizácie.  
 

Zmluva o dodávkach kŕmnych odpadkov  
Predmetom zmluvy je odber kŕmneho odpadu z potravín a hotových pokrmov. Cena za 1 l 
bola stanovená vo výške 0,03 €, denný odber 6 l a ročný 1 140 l (34,20 €). Kontrolou bolo 
zistené, že v kontrolovanom období bolo na príjmový účet vložené za kŕmny odpad 35 €, 
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k čomu bol doložený PPD z pokladne na uvedenú sumu. Nebolo špecifikované obdobie, 
prípadne množstvo odobratého odpadu. Operatívna evidencia bola vedená v zošite podľa dní 
a množstva odobratého odpadu. Číselné údaje však boli prepisované a premazávané, t.j. 
opravované nie spôsobom v zmysle čl.5 bod 5 internej smernice o obehu účtovných 
dokladov, čo viedlo k nezrozumiteľnosti.   
1.9 Záver 
 
Vykonanou následnou finančnou kontrolou hospodárenia konštatujeme: 
 
- predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná pri niektorých finančných operáciách 
a nemala náležitosti v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v platnom znení 
 
- nedodržanie § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: stav a pohyb peňazí 
v hotovosti nebol účtovaný na účte 211 Pokladnica denne a v mesiaci júl neboli výdavky 
v pokladni účtované vôbec, ďalej pri predpise faktúry,  v niekoľkých prípadoch účtovanie 
účtovného prípadu s iným dátumom ako na prvotnom doklade, v niekoľkých prípadoch bola 
v účtovníctve naúčtovaná iná suma ako na výdavkovom PD, nevyfakturované dodávky 
potravín neboli účtované na SYU 326,  preplatky a dobropisy za uplynulé obdobie neboli 
účtované do príjmov, predpis školného bol vykonávaný vo výške inkasovaných prostriedkov 
 
- niektoré objednávky nemali náležitosti v zmysle § 10 ods. f) zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v platnom znení a v niektorých prípadoch neboli vyhotovené vôbec, čím 
organizácia nedodržala § 6 ods. 1 zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
 
- v mnohých prípadoch boli údaje na prvotných účtovných dokladoch (pokladničné doklady, 
príjemky, výdajky, inventúrnych súpisoch) prepisované, prebieľované, resp. nečitateľné, čím 
organizácia nepostupovala v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení a v súlade so svojou internou smernicou o obehu účtovných dokladov čl. 5 
ods. 5 
 
- časť prostriedkov určených na úhradu stravy „preplatky“ prevedená na darovací účet 
(mimorozpočtový) bez darovacej zmluvy, čím organizácia nepostupovala v zmysle § 23 
ods.1 a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
 
- v niektorých prípadoch nesprávne použitá rozpočtová klasifikácia v zmysle § 4 ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
 
- dokladová inventúra nebola vykonaná pri všetkých účtoch a nesprávne vykonaná dokladová 
inventúra v prípade účtov SYU 321 Dodávatelia  a SYU 324 Prijaté preddavky – 
nedodržanie § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
  
- inventarizácia pokladne nebola úplná a inventúrny súpis HIM neobsahoval  náležitosti 
v zmysle § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  
 
- v inventarizačnom zápise nebol uvedený skutočný stav zistený inventúrou v prípade 
dlhodobého hmotného majetku (HIM) a v prípade materiálu na sklade SYU 112 a DrHM 
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a ZUP vedený na podsúvahe SYU 771 (zaokrúhlené sumy), čím organizácia nepostupovala 
v zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 
 
-  v zmluve o nájme bytu nie je uvedené správne číslo elektromera, čo je potrebné opraviť 
 
Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni riaditeľky MŠ  za 
účasti vedúceho oddelenia školstva Sekcie strategického rozvoja dňa 30.11.2012 
a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 31.1.2013. 
 
 
2. Následná finančná kontrola plnenia prijatých opatrení z kontroly hospodárenia   

prepravných služieb z roku 2011 
 
Kontrola prepravných služieb a jedální, na prevádzku ktorých prispieva mesto Prešov, bola 
vykonaná v mesiaci november 2011. Kontrola bola ukončená Správou č. 9/2011. Správa bola 
prerokovaná dňa 21.12.2011.  
V Zápisnici o prerokovaní Správy bolo kontrolovanému subjektu uložené: 
 
2.1  prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 
a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu ,   
Termín: do 31.01.2012 
Kontrolnému orgánu boli predložené 1.3.2012. 
 
Kontrolovaný subjekt prijal celkom 5 opatrení a to: 

 Pri tvorbe VZN mesta Prešov, bližšie definovať podmienky pri zabezpečovaní      
poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sociálnej služby, termín: 
IV/2012 

MsZ dňa 27.6.2012 uznesením č. 242/2012 schválilo VZN mesta č. 4/2012 o sociálnych 
službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov 
a o zmene a doplnení VZN mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 
mesta. 
VZN č. 4/2012 bližšie vôbec nedefinuje za akých podmienok sa prepravná služba poskytuje, 
komu, výška úhrady za poskytnutú službu... V prípade prepravnej služby sa jedná o sociálnu 
službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby. Prijaté VZN sa 
zmieňuje  o prepravnej službe len v § 3 ods. 2 písm. d) v tom, že túto službu definuje ako 
sociálnu službu dlhodobej starostlivosti zabezpečovanú mestom Prešov prostredníctvom 
neverejných poskytovateľov, čo v žiadnom prípade nemožno považovať za postačujúce 
a skutočnosť, že mesto takúto službu poskytuje tak verejnosti nie je známa. 
Opatrenie nesplnené. 
 

 V zmluvách o poskytnutí finančného príspevku pre prepravné služby na rok 2012 
konkrétnejšie a adresnejšie zadefinovať kmeňových a doplnkových klientov, termín: 
II/2012 

Pre rok 2012 boli medzi mestom Prešov a  3 budúcimi poskytovateľmi sociálnej služby (SČK, 
územný spolok Prešov; MabajEnergy Prešov; ZOM Prešov) uzatvorené „Zmluvy 
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o zabezpečení sociálnej služby a poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov.“  Účinnosť zmlúv bola od 6.4.2012 a od 7.4.2012. 
 
Nové zmluvy nedefinujú už kmeňových a doplnkových klientov, pretože takéto členenie 
klientov nemalo oporu v zákone.  
 
Každý z poskytovateľov služby sa zaväzuje pre mesto vykonávať prepravnú službu pre 30 
prijímateľov sociálnej služby, pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickým osobám  
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po 
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 
Príspevok na prevádzku  na rok 2012 bol stanovený v sume  6 330,12 € na 9 309 km/rok 
prepravnej vzdialenosti, pre minimálne 10 prijímateľov sociálnej služby – ŤZP osoby 
v rozsahu celkom 7 447 km/rok a maximálne 20 prijímateľov sociálnej služby – fyzické 
osoby s nepriaznivým zdravotným stavom v rozsahu celkom 1 862 km/rok. 
 
Viazanie finančného príspevku na počet prijímateľov sociálnej služby (30) sa javí ako 
nesprávne a to vzhľadom na skutočnosť, že s klientom je uzatvorená zmluva 
z predchádzajúcich období na dobu neurčitú, avšak v priebehu roka, (resp. nasledujúcich 
rokov) túto službu využije raz - dva razy v mesiaci. Sú aj klienti, ktorí ju v priebehu roka 
nevyužijú vôbec. Nastavajú tak prípady, že „zazmluvnení poberatelia zaberajú miesto pre 
prípadných ďalších žiadateľov“, o čom svedčí fakt, že zmluvu majú uzatvorenú tí istí 
poberatelia a tí istí poberatelia ju aj poberajú niekoľko rokov za sebou, odhliadnuc od 
pravidelnosti jej poberania. 
Vzhľadom na skutočnosť, že  podľa § 77 ods. 7 zákona o sociálnych službách v platnom 
znení, sa na účely výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
považuje príslušný rozpočtový rok, treba venovať pozornosť zmluvám na dobu neurčitú, aby 
nenastavali v praxi vyššie uvedené prípady a túto službu využívalo viacej osôb. 
Opatrenie čiastočne splnené. 
 

 Zabezpečiť uzatváranie iba jednej zmluvy pre príslušný rozpočtový rok 
s poskytovateľmi prepravnej služby s rovnakými podmienkami,  termín: II/2012 

K zmluvám na rok 2012 boli uzatvorené dva dodatky, podmienky pre všetkých troch 
poskytovateľov sociálnej služby boli rovnaké. Na zmluvách a dodatkoch k nim bola vykonaná 
právnym oddelením predbežná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v platnom znení, pred podpisom zmluvy. 
Opatrenie splnené. 
 

 Zapracovať do uzatváraných zmlúv s poskytovateľmi prepravnej služby povinnosť 
hodnoverného preukazovania čerpania finančných prostriedkov poukázaných mestom 
a tým vylúčiť opakovanie sa zistených nedostatkov pri kontrole, termín: II/2012 

Povinnosť hodnoverného preukazovania čerpania finančných prostriedkov je v zmluvách 
platných na rok 2012 zapracovaná v článku V, bode 8.2. Spôsob vyúčtovania a vrátenia 
finančného príspevku.  
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V prvej polovici  roka 2012 na dokladoch o uskutočnení jazdy poskytovateľ prepravnej 
služby neuvádzal účel jázd, v nasledujúcom mesiacoch došlo  k náprave. Ostané nedostatky 
zistené pri predchádzajúcej kontrole, ako podpis prepravovanej osoby, neuvedený počet 
prejazdených kilometrov klientom, nevedená kniha jázd ... sa už pri kontrole opatrení 
nevyskytli. 
Opatrenie splnené a ďalej sa plní. 
 

 V súlade so Zmluvou o dielo uzavretou podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov medzi mestom Prešov 
a dodávateľom Ing. Rudolfom Belišom, preveriť povereným zamestnancom mesta 
stanovený počet kilometrov na určených trasách pre rozvoz stravy a následne 
realizovať účtovanie podľa skutočne prejazdených kilometrov, ku  ktorým dodávateľ 
stravy pri fakturácii doloží knihu jázd, termín: III/2012 

Nakoľko žiaden dodávateľ stravy nedisponuje taxametrami, ktorými by preukázateľne 
dokladoval najazdené kilometre, kontrolovaný subjekt vykonal v spolupráci s dodávateľom 
stravy kontrolu rozvozu stravy na 4 uvedených trasách. Celkový počet kilometrov 
prejazdených na 4 trasách bol 99,5 km. Výkaz jázd za jednotlivé mesiace k faktúre za dopravu 
pre zabezpečenie služieb stravníkom je doložený. 
Pri výbere nového dodávateľa pre rozvoz stravy chce kontrolovaný subjekt presnejšie 
definovať kritéria a podmienky zabezpečovania stravy do domácnosti 
Opatrenie splnené a ďalej sa plní. 
 
2.2 Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich 
vzniku    
Termín: do 30.03.2012 
Písomná správa o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov bola kontrolnému orgánu 
predložená v stanovenom termíne. 
Opatrenie splnené. 
 
2.3  V súlade s § 8 písm. d) a § 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole  vnútornom audite v znení zmien a doplnkov, určiť zamestnancov 
zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia 
podľa osobitného predpisu a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu 
Termín: do 31.1.2012 
V priebehu roka 2012 došlo k zmene na poste vedúceho oddelenia sociálnych služieb 
a k zmene na poste vedúceho referátu starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby, ako 
aj na referentských postoch. Zamestnanci, ktorým bola pridelená kontrolovaná agenda, už  na 
MsÚ nepracujú. 
 
2.4 O s t a t n é 
V mesiaci október 2012 kontrolovaný subjekt podľa § 100 zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v platnom znení, vykonal kontrolu úrovne poskytovania sociálnej 
služby a hospodárenia poskytovateľa sociálnej služby s finančnými prostriedkami získanými 
zo zdrojov financovania podľa § 75 citovaného zákona. 
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2.5  Z á v e r  
 
Vykonanou kontrolou plnenia prijatých opatrení z kontroly prepravnej služby konštatujeme, 
že z 5 prijatých opatrení sú  3 splnené, 1 čiastočne splnené a  1 nesplnené so zisteniami 
uvedenými v správe z kontroly. 
 
Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta  za 
účasti prednostu MsÚ a vedúcej oddelenia sociálnych služieb Sekcie služieb občanom dňa 
30.11.2012 a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 15.1.2013. 
 


