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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 I. polrok 

2013.  
 

 

1. Následná finančná kontrola hospodárenia na ZŠ Prostějovská v Prešove 

 

Zriaďovacou listinou zo dňa 28.6.2002 bola Okresným úradom v Prešove s účinnosťou od 

1.7.2002 na dobu neurčitú zriadená Základná škola na ul. Prostějovskej č. 38 ako samostatná 

rozpočtová organizácia na úseku školstva. ZŠ je právnickou osobou.  

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine vydaným  pod č. 50/02 DZL zo dňa 29.7.2002 

s účinnosťou od 1.7.2002 prešla v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve zriaďovateľská funkcia na Mesto Prešov. 

Dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine vydaným Mestom Prešov pod č. Q/282-11/2007 zo dňa 

30.3.2007  boli doplnené ďalšie náleţitosti zriaďovacej listiny v súlade s § 22 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

Súčasťou školy je Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ Prostějovská. 

Dodatkom č. 3 k zriaďovacej listine vydaným Mestom Prešov pod č. M/2009/17179 zo dňa 

4.8.2009 bola zriaďovacia listina doplnená v časti – súčasti školy o Školské stredisko 

záujmovej činnosti pri ZŠ Prostějovská 38 na základe rozhodnutia MŠ SR s účinnosťou od 

1.9.2009.  

Základná škola mala k 31.12.2012 59 zamestnancov a 444 ţiakov.  

Zmluvou o prevode správy č. 5/2008 bol Mestom Prešov ako vlastníkom zverený majetok 

do správy základnej škole s účinnosťou a podľa stavu k 1.1.2008. Tento stav bol 

aktualizovaný Dodatkami č. 1 a č.2 po vykonaní inventarizácie k 31.12. príslušného 

kalendárneho roka, a to na základe súpisu prírastkov a úbytkov majetku vypracovaného 

správcom. Technické zhodnotenie objektu v rámci jeho celkovej rekonštrukcie vrátane 

vybavenia učební hnuteľným majetkom bolo v kontrolovanom období r. 2012 Mestom Prešov 

zverené do správy na základe Dodatku č. 3 k Zmluve o prevode správy zo dňa 15.6.2012 

s účinnosťou od 1.7.2012.  

Základná škola vykazuje podľa súvahy k 31.12.2012 spolu majetok vo výške 2 364 206,23 € 

(brutto). Okrem toho podľa inventarizácie k 31.12.2012 vykazuje drobný hmotný 

a nehmotný majetok v hodnote 243 086, 61 € evidovaný na podsúvahe.  

 

1.1 Rozpočet školy 

Listom zriaďovateľa zo dňa 17.1.2012 bol zaslaný rozpis rozpočtu na rok 2012, ktorý bol 

stanovený v rámci schváleného rozpočtu hospodárstva mesta Uznesením MsZ v Prešove č. 

134/2011. V kontrolovanom období bol rozpočet upravovaný 4-krát. Posledná úprava 

rozpočtu bola vykonaná listom z  28.12.2012. Najväčšie úpravy rozpočtu sa týkali ŠSZČ, kde 

pôvodne schválená dotácia z rozpočtu mesta vo výške 50 731 € bola rozpočtovým opatrením 

č. 3 zníţená o 17 755 € (dohodovacie konanie) a rozpočtovým opatrením č. 8 bolo 

preklasifikovaných 12 600 € z beţných výdavkov ŠSZČ na  beţné výdavky ZŠ za účelom 

opravy toaliet.  

Upravený rozpočet organizácie k 31.12.2012 predstavoval celkom sumu 788 136,34 €, 

v tom výdavky z dotácie zo ŠR (na mzdy a prevádzku ZŠ – prenesené kompetencie) 

634 043,34 €,  výdavky z dotácie od mesta (na mzdy a prevádzku ŠKD, ŠJ, ŠSZČ– originálne 

kompetencie a splátka Dalkia) 120 089 €, výdavky z vlastných príjmov 30 704 € (poplatok za 
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ŠKD a ŠSZČ,  nájomné,  réţia za stravovanie zamestnancov) a pouţitie prostriedkov 

ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi bolo rozpočtované vo výške 3 300 €.  

Skutočné vlastné príjmy celkom boli dosiahnuté vo výške 58 259,82 €, t.j. prekročenie vo 

vzťahu k rozpočtu vo výške 27 555,82 €  najmä v poloţke dobropisy, nájomné a tuzemské 

beţné granty. 

Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 827 514,02 €, t.j. prekročenie v porovnaní 

s rozpočtom vo výške 39 377,68 €. Prekročenie rozpočtu výdavkov bolo z titulu prekročenia 

vlastných príjmov organizácie a tieţ z titulu pouţitia prostriedkov z projektu nezahrnutých do 

príjmov beţného rozpočtu organizácie (prostriedky z projektu Interaktívna škola prijaté na 

samostatný účet v banke vedený v účtovníctve na samostatnej analytike v rámci SYU 223 

a potom zaslané bez uvedenia kódu zdroja na účet mesta ako príjem mesta, hoci prijímateľom 

podľa zmluvy je škola a čerpané v rámci beţných výdavkov organizácie, ktoré sú 

nerozpočtované). Uvedené bolo realizované na základe pokynu zriaďovateľa, avšak 

metodicky nie je podloţené, čo je potrebné odkonzultovať s poskytovateľom prostriedkov, 

príp. MF SR a riešiť jednotne u všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta.  

Kapitálové výdavky neboli v kontrolovanom období čerpané. 

 

1.2 Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v znení zmien a doplnkov  

Na účel vykonávania finančnej kontroly má organizácia spracované 2 smernice, a to: 

Vnútorný predpis na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly č. 2 zo dňa 5.9.2010 

a Vnútorný  predpis na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly č. 3 zo dňa 25.6.2012. 

Súčasťou oboch smerníc sú Zásady vykonávania predbeţnej finančnej kontroly v zmysle 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, kde sú rozdelené kompetencie pre vykonávanie 

predbeţnej FK podľa jednotlivých druhov finančných operácií. Prílohou oboch smerníc sú 

podpisové vzory zo dňa 1.9.2010. Vo Vnútornom predpise č. 3 je premietnutá novela § 9  

zákona č. 502/2001 Z. z. účinná od 1.3.2012. 

Kontrolou bolo zistené, ţe predbežná finančná kontrola bola vykonávaná pri väčšine 

finančných operácií, a to na objednávkach, zmluvách, faktúrach, platobných poukazoch, na 

interných dokladoch, na výdajkach zo skladu, príjemkach nepotravinového tovaru v ŠJ a 

príjemkach v ZŠ, cestovných príkazoch, na zmluvách, pri príjmoch za ŠKD a ŠSZČ, na 

pokladničných dokladoch. Predbeţná FK bola vykonávaná osobami v zmysle Zásad.  

Predbeţná finančná kontrola nebola vykonávaná pri faktúrach vystavených vedúcou ŠJ za 

reţijné náklady, za príspevok na HN, za príspevok na stravu zo SF a na príjemkach 

potravinového tovaru. V prípade 3 zmlúv nebola predbeţná finančná kontrola vykonaná 

(zubná ambulancia, školský byt, darovacia zmluva Global IM-EX).  Organizácia začala 

vykonávať predbežnú FK v náležitostiach podľa novely zákona až od polovice júna 2012 

a nie od dátumu účinnosti novely, t.j. od 1.3.2012. Kontrolná skupina vzhľadom na novú 

úpravu vykonávania predbeţnej FK odporúča dôslednejšie vyplňovať predtlač, čiţe správne 

určiť, čo je predmetom kontroly (príjem, pouţitie, právny úkon, iný úkon majetkovej povahy) 

a čo bolo kontrolované (body a-f).  

Kontrolná skupina konštatuje, ţe v niektorých vyššie uvedených prípadoch nebola predbeţná 

FK vykonaná a v období od marca do júna nebola vykonaná v náleţitostiach podľa novely 

zákona, čím organizácia nedodržala § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v platnom znení.  

Priebeţná FK nebola v kontrolovanom období vykonávaná. 
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1.3 Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien 

a doplnkov 

Škola má k tejto oblasti spracované nasledovné smernice: 

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva s účinnosťou od 1.1.2011 

Zásady pre obeh účtovných dokladov s účinnosťou od 1.1.2011 

Smernica č. 5 o spôsobe oceňovania a evidencie majetku a zásob s účinnosťou od 1.1.2011 

Zásady vykonávania pokladničných operácií s účinnosťou od 1.7.2009 

Vnútorný predpis na tvorbu, pouţitie a účtovanie rezerv a OP s účinnosťou od 1.12.2011 

Vnútorný predpis o zásadách účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov 

s účinnosťou od 1.1.2011 

 

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, analytické a podsúvahové účty potrebné na zaúčtovanie všetkých 

účtovných prípadov účtovného obdobia. 

Kontrolovaný subjekt doloţil ku kontrole denník, hlavnú knihu a účtový rozvrh. Nedostatky 

neboli zistené.  

 

Došlé faktúry 

Došlé faktúry boli zaevidované v 1 knihe došlých faktúr, a to za hlavné hospodárenie a za 

vedľajšie hospodárenie (potravinový účet). Kniha bola vyplnená v náleţitostiach podľa 

predtlače. V knihe boli zaevidované aj dobropisy, zálohy a interné faktúry vystavené školskou 

jedálňou za reţijné náklady, príspevok na stravovanie detí v HN a príspevok na stravovanie 

zamestnancov zo SF. K dodávateľským faktúram boli vystavované platobné poukazy, ktoré 

boli vyplňované podľa predtlače. Nedostatky neboli zistené. 

Odoslané faktúry 

V knihe odoslaných faktúr boli zaevidované interné faktúry za nájomné a energie pre zubnú 

ambulanciu a 1 faktúra za vyúčtovanie preddavkov za energie za rok 2011 pre zubnú 

ambulanciu. Kniha bola vyplnená podľa predtlače. Predpis nájomného pre ambulanciu bol 

vykonaný k 30.5.2012 a k 31.10.2012, k čomu bol doloţený výpočtový list, na základe 

ktorého bola vyčíslená suma k úhrade. Nedostatky neboli zistené.  

Objednávky 

Objednávky mali predpísané náleţitosti podľa predtlače a boli doloţené k faktúram v prípade, 

ţe s uvedeným dodávateľom nebola podpísaná zmluva. Objednávky zadával riaditeľ alebo 

vedúca ŠJ v zmysle internej smernice. Boli vedené 2 knihy objednávok – ZŠ a ŠJ. 

Nedostatky neboli zistené. 
Pokladňa 

Evidenciou, dokumentáciou pokladničných operácií a správou pokladne školy bola poverená 

hospodárska zástupkyňa, s ktorou bola podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za 

zverené peniaze v hotovosti. Poverenie na manipuláciu s hotovosťou pri komunikácii 

s bankou a s tým súvisiacu dohodu o HZ mali podpísanú aj pedagogická zástupkyňa 

a hospodárka školy. Limit pokladničnej hotovosti bol stanovený v zmysle Zásad vykonávania 

pokladničných operácií, dodatku č. 1 na 150 € a v kontrolovanom období bol dodrţaný. 

Pokladničné doklady boli vyplňované podľa predtlače. Pokladničné doklady boli zaevidované 
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do pokladničnej knihy v časovom poradí podľa dátumov a po kaţdom obrate v pokladni bol 

vyčíslený zostatok. V  3 prípadoch bol denný zostatok nesprávne vypočítaný, čo 

ovplyvnilo aj zostatok na konci mesiaca, čo bolo aj predmetom zistenia inventarizačnej 

komisie (viď niţšie). V niekoľkých ďalších prípadoch bol tieţ denný zostatok opravovaný 

a pokladničná kniha bola prepisovaná. Kontrolná skupina odporúča väčšiu dôslednosť pri 

vedení pokladničnej knihy.  

Kontrolou pokladne boli zistené nasledovné nedostatky: 

-príjem poplatkov za ŠSZČ bol vykonávaný vedúcimi útvarov postupne v priebehu mesiaca, 

k čomu boli vyhotovené čiastkové príjmové pokladničné doklady s rôznymi dátumami, avšak 

do pokladne boli prijaté pod jedným spoločným príjmovým PD s 1 dátumom – nedodržanie 

§ 11 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 

-výdavkový PD na odvod poplatkov za ŠSZČ a ŠKD do banky bol v niekoľkých prípadoch 

vystavený, zaevidovaný do pokladničnej knihy a zaúčtovaný na účte 211 Pokladnica s iným 

dátumom ako bol dátum na doklade z banky (napr. február, máj, jún). Kontrolná skupina 

konštatuje nedodržanie § 2 Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania 

pre rozpočtové organizácie... a následne § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v platnom znení 

-príjmový PD o dotácii pokladne bol vystavený, zaevidovaný v pokladničnej knihe 

a zaúčtovaný  s iným dátumom ako bol dátum na doklade z banky (napr. február, marec 2-

krát, júl, september, november). Kontrolná skupina konštatuje nedodržanie § 2 Opatrenie 

MF SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie... 

a následne § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 

 

Cestovné príkazy neboli v 2 prípadoch vyplnené podľa predtlače (k VPD č. 311 z 25.10.2012 

a k VPD č. 365 z 30.11.2012 – chýbali podpisy), čím organizácia nedodržala svoju internú 

smernicu Zásady na obeh účtovných dokladov. 

Cestovný príkaz k VPD č. 365 z 30.11.2012 – okrem neúplnosti uvedenej vyššie, nemá  

vyplnený čas príchodu z SC, čo je dôleţité pre posúdenie zákonnej výšky náhrady za stravné, 

doloţená pozvánka na seminár, z ktorej nie je jasné, či stravovanie bolo bezplatne 

zabezpečené alebo na náklady účastníka. V správe z pracovnej cesty bolo uvedené, ţe stravné 

bolo hradené na vlastné náklady. Kontrolou bolo zistené, ţe stravné nebolo správne 

vypočítané a vyplatené. Konštatujeme, ţe stravné nebolo vyplatené v súlade so zákonom č. 

283/2002 o cestovných náhradách. 

 

Evidencia skladového hospodárstva 

Organizácia v zmysle interných smerníc vedie sklad čistiacich potrieb, údržbárskeho 

materiálu, laminátových kariet a sklad potravín. Zásoby účtuje spôsobom A bez pouţitia 

kalkulačného účtu 111. Pri nákupe väčšieho mnoţstva kancelárskeho materiálu a papiera, 

ktorý sa nespotrebuje do konca roka tento vedie tieţ na sklade. Kontrolou bolo zistené, ţe 

v skutočnosti organizácia účtuje údrţbársky materiál do spotreby, čo nie je v súlade 

s internými smernicami. Kontrolná skupina odporúča zosúladiť internú smernicu č. 5 

a Zásady na obeh účtovných dokladov a zároveň prispôsobiť skutočnosti. Vedenie skladu ČP 

a drobného údrţbárskeho materiálu pre ZŠ na základe pracovnej zmluvy vykonáva školník, 

s ktorým bola podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP. Sklad 

čistiacich prostriedkov, laminátových kariet a potravín vedie vedúca školskej jedálne, s ktorou 

bola  podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP. 
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Skladová evidencia čistiacich prostriedkov, laminátových kariet a potravín je vedená 

v dátových súboroch počítača a zabezpečujú ju hospodárka za ČP  v ZŠ a vedúca ŠJ za ČP a 

laminátové karty v ŠJ. K nákupu zásob boli vystavované príjemky a k výdaju výdajky. Príjem 

na sklad potravín bol realizovaný na základe príjemiek. Výdaj zo skladu potravín bol 

doloţený obratovou súpiskou zásob.  

Náhodilou kontrolou evidencie čistiacich prostriedkov v ZŠ a ŠJ a laminátových kariet v ŠJ 

nedostatky neboli zistené. 

Priamo do spotreby sa účtuje kancelársky materiál a materiál na opravy, školské potreby, 

drobný hmotný majetok, ZUP, DKP I a II. Operatívno-technická evidencia materiálu 

účtovaného priamo do spotreby je zabezpečená v 2 knihách materiálových zásob, kde je 

uvedený druh materiálu, dátum obstarania, mnoţstvo, cena, účel a meno zamestnanca, 

ktorému bol vydaný. Náhodilou kontrolou evidencie v KMZ bolo zistené, ţe v niektorých 

prípadoch nie je uvedená správna cena z prvotných dokladov (bločky) – jedn.c., cena spolu, 

cena bez DPH a pod., príp. niektoré poloţky neboli z prvotného dokladu zaevidované. 

Kontrolná skupina odporúča väčšiu dôslednosť pri vedení operatívnej evidencie. 

Kontrolou evidencie skladu potravín, a to porovnaním zostatku skladu z obratovej súpisky 

zásob a účtovného stavu zásob bol zistený rozdiel vo výške +0,09 €, a to v priebehu celého 

kontrolovaného obdobia. Uvedený rozdiel nebol vykázaný ani v rámci inventarizácie. 

Kontrolná skupina odporúča zosúladiť účtovanie skladu potravín so skutočnosťou. 

Podľa interných smerníc bol v operatívno-technickej evidencii vedený drobný hmotný 

majetok (DHM, DHM I) a učebné pomôcky (UP) do  hodnoty 16,59 € (v počítači, v 

inventárnych knihách) a v operatívno-technickej evidencii a zároveň na podsúvahových 

účtoch drobný hmotný majetok (DHM II) a zvláštne učebné pomôcky (ZUP) od 16,60 € do 

1 700 €. Kontrolou evidencie DHM, DHM I, DHM II, UP a ZUP nakupovaného 

v kontrolovanom období r. 2012 bolo zistené, ţe všetky nakupované predmety boli opatrené 

inventárnym číslom a zaevidované v zmysle vyššie uvedených pravidiel. 

1.4 Kontrola dodržiavania zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení zmien a doplnkov 

V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.  môţe viesť rozpočtová organizácia príspevky 

od zákonného zástupcu na úhradu stravy na beţnom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky 

súvisiace so stravovaním. Kontrolou bolo zistené, ţe na uvedenom účte vedie rozpočtová 

organizácia aj prostriedky na úhradu reţijných nákladov súvisiacich so stravovaním a úhrady 

za vydané laminátové stravovacie karty, ktoré mesačne prevádza na príjmový účet a pouţíva 

z výdavkového účtu  v súlade s cit. zákonom. Na potravinovom účte k 31.12.2012 zostali iba 

reţijné náklady za mesiac december.  

Prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD a ŠSZČ boli vyberané v hotovosti do 

pokladne a boli prevádzané na príjmový účet organizácie a pouţité prostredníctvom 

výdavkového účtu v súlade s § 22 ods. 4 cit. zákona.  

Prostriedky od dodávateľov potravín (2% z objemu dodávok) boli na základe darovacích 

zmlúv vedené na mimorozpočtovom účte (darovacom účte) a v kontrolovanom období boli 

pouţité 2-krát v celkovej výške 700 € v súlade so zákonom. Na darovací účet bol 

v kontrolovanom období prijatý aj dar od súkromnej osoby vo výške 20 € na financovanie 

činnosti ZŠ a grant z Charitatívneho fondu LION Nadácie SOCIA na realizáciu projektu vo 

výške 1 700 €, ktorý bol pouţitý v súlade s cit. zákonom, teda prostredníctvom rozpočtu 

organizácie.  

Kontrolou bolo zistené, ţe Uznesením MsZ v Prešove č. 309/2012 zo dňa 17.12.2012 bolo 

schválené rozpočtové opatrenie č. 8, v rámci ktorého bol schválený presun finančných 
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prostriedkov z originálnych kompetencií (ŠSZČ) na beţné výdavky školy (oprava toaliet) vo 

výške 12 600 €. Kontrolovaný subjekt oznámil zriaďovateľovi presun nevyčerpaných 

finančných prostriedkov ŠR (prenesené kompetencie) určených na prevádzku v sume 

11 539,13 € z r. 2012 do roku 2013 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. Kontrolná 

skupina konštatuje, ţe pri schvaľovaní rozpočtového opatrenia, pri ktorom dochádza 

k presunu finančných prostriedkov z originálnych kompetencií v rámci rozpočtovej 

organizácie je potrebné preveriť, či má organizácia aj iné prostriedky, ktoré sa môţu pouţiť 

na úhradu predpokladaných výdavkov, v akej výške a prípadne limitovať objem presúvaných 

prostriedkov v záujme ich hospodárneho vyuţitia. V čase zadania objednávky na dané práce 

(objednávka č. 130 z 6.12. a 135 z 13.12.) ich mala organizácia kryté iba inými zdrojmi (z 

prenesených kompetencií ), keďţe predbeţná finančná kontrola bola vykonaná. Pouţitie 

prostriedkov sa však uskutočnilo najmä z originálnych kompetencií, ktoré boli schválené aţ 

17.12.2012. Z tohto dôvodu schválenie rozpočtového opatrenie nebolo potrebné, keďţe 

kontrolný subjekt mal dostatok prostriedkov vo svojom rozpočte. 

1.5 Inventarizácia majetku  

Riaditeľ školy vydal dňa 5.11.2012 Príkaz k inventarizácii hospodárskych prostriedkov 

k 31.12.2012 v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Súčasťou príkazu 

bolo určenie časového obdobia na vykonanie inventarizácie a zloţenie ústrednej 

inventarizačnej komisie, pričom kaţdý z členov obdrţal menovací dekrét. Ďalej vydal časový 

harmonogram fyzickej inventúry a ustanovil dielčie inventarizačné komisie pre kabinety.   

Fyzická inventúra bola vykonaná pri dlhodobom hmotnom majetku (označené ako ZP), pri 

DrNM a prenajatom drobnom nehmotnom majetku (označené ako NIM), najatom DrHM, 

drobnom hmotnom majetku nad 16,60 € (označené ako DKP II), zvláštnych učebných 

pomôckach ZUP(v krycom liste k inv.súpisu nesprávne uvedená suma 42 392,85 €), ktoré 

organizácia eviduje na podsúvahe, materiáli na sklade ČP v ŠJ (v prípade čistiacich 

prostriedkov v ZŠ, kanc. potrieb, laminátových kariet a potravín bola doloţená iba dokladová 

inventúra). Organizácia zinventarizovala aj majetok, ktorý vedie v operatívno-technickej 

evidencii, avšak neúčtuje o ňom na podsúvahe, a to do hodnoty 16,59 € - DKP, DKP I, UP za 

kabinety, ţiacku a učiteľskú kniţnicu. 

Fyzická inventúra v ŠJ bola vykonaná komisiou, ktorú tvorili vedúca ŠJ a 2 zamestnankyne 

ŠJ, ktoré však neboli v príkaze k inventarizácii menované do ústrednej inventarizačnej 

komisie. Ku kontrole však doloţili menovacie dekréty, čo kontrolná skupina hodnotí ako 

formálny nedostatok. Fyzická inventúra v ŠJ bola vykonaná u DrHM do 16,59 € (označený 

ako DKP a DKP I), bielizne, drobného nehmotného majetku (označený ako NIM) 

evidovanom na podsúvahe a DrHM nad 16,60 € (označený ako DKP II) evidovaného na 

podsúvahe. 

Dokladová inventúra bola vykonaná za účty 021, 022, 081, 082, 112, 221, 223, 315, 321, 323, 

324 (bez priloženého zoznamu stravníkov), 331, 336, 342, 355, 357, 379, 381, 384, 428, 

472, 771, 782, 799.  

Z fyzickej a dokladovej inventúry boli spracované inventúrne súpisy, ktoré v prípade 

fyzickej inventúry v ZŠ neobsahovali podpisové záznamy osôb zodpovedných za zistenie 

skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čím konštatujeme 

nedodržanie § 30 ods. 2 písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.  

V prípade SYU 112 – materiál na sklade účtovný stav nezodpovedá skutočnosti v prípade 

skladu potravín. Na sklade potravín je stav potravín vyšší +0,09 €, čím konštatujeme 

nesprávne vykonanie inventarizácie. 
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Doloţené inventarizačné zápisy z inventúry kabinetov neboli spracované v zmysle § 30 ods. 3 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Súhrnný inventarizačný zápis 

pozostával z textovej a tabuľkovej časti (Príloha č. 1 a č.2) a bol vyhotovený v zmysle § 30 

ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.  

Organizácia vyradila v kontrolovanom období majetok v hodnote celkom 9 213,50 €, v tom 

DrHM a ZUP evidované na podsúvahe v hodnote 4 186,67 € a odúčtovala z účtu 042 

Obstaranie dlhodobého majetku projektovú dokumentáciu v hodnote 7 601,41 € (zaradenie do 

hodnoty budovy). Ústredná vyraďovacia komisia ZŠ a ŠJ obdrţala od vedúcich kabinetných 

zbierok a ŠJ návrhy na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku, ktoré 

zosumarizovala a odsúhlasila fyzickú likvidáciu a vyradenie z účtovnej evidencie, o čom bola 

spísaná zápisnica dňa 21.12.2012 so súhlasným podpisom riaditeľa ako štatutára RO. 

Vyradený majetok bol znehodnotený a vyvezený s odpadom, o čom bol spísaný záznam 

z likvidácie vyradeného majetku zo dňa 31.12.2012. K vyraďovaným technickým 

zariadeniam bol doloţený technický posudok o ich nefunkčnosti a nerentabilnosti opravy od 

spoločnosti Elmar Prešov. 

Organizácia v kontrolovanom období nadobudla dlhodobý hmotný majetok prevodom správy 

od zriaďovateľa, ďalej drobný hmotný majetok a učebné pomôcky nákupom z vlastných 

príjmov a z prostriedkov dotácie na  prenesené a originálne kompetencie, ďalej nadobudla 

majetok v rámci projektov a na základe darovacích zmlúv. Organizácia nadobudla v r. 2012 

darom od Volksbank vyradených 14 PC a monitorov vo funkčnom stave, ktoré ocenila 

reprodukčnou obstarávacou cenou a zaevidovala do drobného hmotného majetku 

v podsúvahovej evidencii. Ďalej nadobudla bezodplatným prevodom v rámci projektu od 

MPC Bratislava 2 notebooky vrátane softvéru, ktoré boli tieţ riadne zaevidované do DKP II. 

Na základe darovacej zmluvy od Global IM-EX, s.r.o. zasa dostala darom hračky, ktoré boli 

zaevidované v celkovej hodnote do UP. Nedostatky neboli zistené. 

Inventarizácia pokladne a pokladne sociálneho fondu bola vykonaná 4-krát za účtovné 

obdobie v zmysle § 29 ods. 3 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to:  k 30.3.2012, 

29.6.2012, 28.9.2012, 20.12.2012. V prípade pokladne SF bol vo všetkých prípadoch nulový 

zostatok, keďţe v kontrolovanom období neboli v tejto pokladni ţiadne obraty.  

Inventarizácia (revízia) pokladne bola vykonaná na základe poverenia riaditeľa, ktorý 

menoval 3-člennú komisiu a stanovil dátum, ku ktorému má byť revízia pokladne vykonaná. 

Z výsledku inventarizácie bol vţdy vyhotovený záznam, v ktorom bol uvedený a rozpísaný 

skutočne zistený stav pokladničnej hotovosti, ktorý bol porovnaný so zápisom v pokladničnej 

knihe. Bolo konštatované, ţe neboli zistené ţiadne rozdiely medzi skutočným a účtovným 

stavom. Účtovný stav nebol doložený výpisom z HÚK (SYU 211). 

Kontrolou bolo zistené, ţe inventarizačná komisia v 3 prípadoch, a to k 30.3., 29.6., 28.9.12 

zistila rozdiel pri porovnaní skutočného zostatku pokladničnej hotovosti so zostatkom 

uvedeným v pokladničnej knihe. Skutočný zistený stav hotovosti však súhlasil so stavom 

účtovným v HÚK. Uvedené bolo v dôsledku nesprávneho výpočtu denného zostatku 

v pokladničnej knihe v týchto prípadoch: 5.3. zostatok niţší o 0,46 €, 14.6. zostatok vyšší 

o 0,01 €, 25.9. zostatok niţší o 0,99 €.  Na základe zistení inventarizačnej komisie bola 

vykonaná oprava tejto výpočtovej chyby posledným zápisom v danom mesiaci na strane 

príjmov, resp. výdajov. K uvedeným opravám neboli doloţené interné opravné doklady 

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
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1.6  Verejné obstarávanie 

Škola má vypracovaný Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.4.2011 

a Dodatok č. 1 s účinnosťou od 1.6.2012.  Súčasťou smernice sú Postupy a limity zadávania 

zákaziek s nízkymi hodnotami, kde je uvedený limit, do ktorého organizácia nemusí 

vykonávať prieskum trhu. Limity sú stanovené nasledovne: pri zákazkách na dodanie tovaru 

sa prieskum trhu nevykonáva do hodnoty 1 500 €, pri zákazkách na poskytnutie sluţby do 

2000 €, pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác do 10 000 €. Organizácia vykonala 

prieskum trhu v 5 prípadoch, a to pri obstaraní akordeónu, v 2 prípadoch pri obstaraní 

školského nábytku a v 2 prípadoch pri oprave toaliet. Vo všetkých prípadoch bol urobený 

prieskum trhu na základe cenových ponúk 3 dodávateľov a bola vybraná ponuka s najniţšou 

cenou.  

Oprava toaliet bola  realizovaná dvomi dodávateľmi (faktúra č. 560 zo dňa 21.12.2012 

STAFIL Filip Juda vo výške 9 596,34 € s DPH a faktúra č. 565 zo dňa 21.12.2012 TISPOL 

Jaroslav Timko vo výške 9 812,99 € s DPH). K prieskumu trhu k uvedeným zákazkám 

v oboch prípadoch boli doloţené 3 ponuky. Prieskum trhu v prípade faktúry č. 560 bol 

realizovaný 22.11.2012, čoho výsledkom bolo zadanie objednávky č. 130 zo dňa 6.12.2012. 

Prieskum trhu v prípade faktúry č. 565 bol realizovaný 3.12.2012, čoho výsledkom bolo 

zadanie objednávky č. 135 zo dňa 13.12.2012. Kontrolou faktúr bolo zistené, ţe v oboch 

prípadoch boli vyfakturované rovnaké poloţky s výnimkou poloţky zvislá doprava sute, ktorá 

bola fakturovaná navyše vo faktúre č. 565 (WC II.podl.). Keďţe v 2 rôznych verejných 

obstarávaniach boli dosiahnuté identické ceny vo všetkých poloţkách vzniká dojem, ţe 

neprebehli transparentne. V uvedenom prípade ide o rozdelenie zákazky na dodanie prác,  

avšak finančný limit zákazky s nízkou hodnotou 20 000 € nebol prekročený.  

Obstaranie školského nábytku bolo realizované dvomi dodávateľmi, a to: faktúra č. 581 zo 

dňa 28.12.2012 Krídla, s.r.o. Humenné vo výške 2 580 € s DPH (20 ks školský set á 129 €) 

a faktúra č. 583 zo dňa 28.12.2012 Turmalín, s.r.o. Prešov vo výške 9 762 € s DPH (v tom: 55 

ks stoličiek á 14,40 €, školský set 60 ks á 129 € a set školský-katedra 10 ks á 123 €). V oboch 

prípadoch bol vykonaný prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou s ponukou od 3 

dodávateľov. Prieskum trhu v prípade faktúry č. 581 bol realizovaný 21.12.2012, čoho 

výsledkom bolo zadanie objednávky č. 148 zo dňa 27.12.2012. Prieskum trhu v prípade 

faktúry č. 583 bol realizovaný 19.12.2012, čoho výsledkom bolo zadanie objednávky č. 145 

zo dňa 21.12.2012. V uvedenom prípade ide o rozdelenie zákazky na dodanie tovaru, keďţe 

celková hodnota zákazky v kalendárnom roku je 10 285 € bez DPH, čo je prekročenie 

finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou. V uvedenom prípade by išlo o podprahovú 

zákazku na dodanie tovaru, u ktorej sa uplatňujú iné postupy VO.  V tomto prípade ide 

o nedodržanie § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Prieskum trhu pri dodávkach potravín do ŠJ bol realizovaný mesačne v zmysle usmernení 

zriaďovateľa. 

 

1.7  Školská jedáleň 

Dodávky potravín do ŠJ boli realizované na základe objednávok. S dodávateľmi boli 

uzatvorené darovacie zmluvy (2% z obratu). V školskej jedálni sa so súhlasom zriaďovateľa 

stravovali aj iné  fyzické osoby, a to zamestnanci ZUŠ a dôchodcovia. 

Zamestnanci základnej školy, zamestnanci ZUŠ a dôchodcovia uhrádzali okrem stravného vo 

výške platných finančných limitov aj reţijné náklady súvisiace so stravovaním vo výške 1,29 

€ za 1 obed, resp. od 1.9.2012 vo výške 1,36 €, ktoré ŠJ fakturovala zamestnávateľom 
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a dôchodcovia si ich uhrádzali spolu so stravným. Ţiaci uhrádzali reţijné náklady vo výške 

0,10 € za 1 obed od 1.9.2012. 

ŠJ sa podieľala na úhrade výdavkov organizácie na elektrinu, teplo, vodné a stočné s ŠKD 

a ŠSZČ spolu vo výške 25 % z celkovej hodnoty kaţdej faktúry a vo výške 100 % 

z fakturovanej ceny plynu, a to v zmysle Vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva čl. 7. 

1.8  Zmluvné vzťahy  

V kontrolovanom období r. 2012 bola v platnosti Smernica primátora mesta SP-22 Pravidlá 

pre prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov do nájmu 2. vydanie 

a od 19.11.2012 jej 3.vydanie. Podľa bodu 3.7. uvedených smerníc, ak doba nájmu NP nemá 

trvať dlhšie ako 10 dní v rámci 1 kalendárneho mesiaca je moţné nájomnú zmluvu uzatvoriť 

bez obchodnej verejnej súťaţe, pričom súhlas mesta sa nevyţaduje a v smernici sú uvedené 

najniţšie ceny nájmu príslušných NP. Ostatné zmluvy sú uzatvárané cestou obchodnej 

verejnej súťaţe. 

Kontrolou bolo zistené, ţe organizácia mala spracovanú Vnútornú smernicu, ktorou sa 

ustanovuje výška nájomného za nebytové priestory s účinnosťou od 1.9.2011, v ktorej boli 

stanovené ceny za prenájom jednotlivých nebytových priestorov v škole, rešpektujúc 

minimálne ceny prenájmu v zmysle bodu 3.7. smernice SP-22 a zároveň bola stanovená výška 

úhrady za energie a prevádzkové náklady pri prenájme jednotlivých nebytových priestorov. 

Kontrolou bolo zistené, ţe najniţšie ceny nájmu príslušných nebytových priestorov v zmysle 

SP-22 boli dodrţané.  

Kontrolovaný subjekt v r. 2012 prenajímal tieto nebytové priestory: malú telocvičňu, veľkú 

telocvičňu, školskú jedáleň, futbalové ihrisko. Išlo o krátkodobé prenájmy v zmysle bodu 3.7. 

Smernice primátora mesta Prešov SP-22. Na obdobie šk.r. 2011/12 mala škola uzatvorených 9 

zmlúv o prenájme telocvične a 2 zmluvy boli uzatvorené na prenájom na 1 deň (školská 

jedáleň a futbalové ihrisko). Na obdobie šk. r. 2012/13 mala škola uzatvorených 8 zmlúv 

o prenájme telocvične. Výška nájomného za nebytové priestory bola stanovená v zmysle 

Vnútornej smernice, resp. smernice primátora SP-22. Úhrady za nájom boli rozdelené na 2 

splátky (podľa účtovných období) a boli smerované na príjmový účet. Úhrady za energie boli 

rozdelené na 2 splátky (podľa účtovných období) a boli smerované na výdavkový účet. K  

nájomným zmluvám na šk.rok 2012/13 bol doloţený aj rozpis dní a hodín vyuţívania 

priestorov. K nájomným zmluvám na obdobie šk.r. 2011/12 nebol tento rozpis doloţený, čím 

nie je preukázaný počet hodín vyuţívania NP potrebný pre výpočet úhrady za nájom 

a energie. Kontrolná skupina konštatuje neúplnosť dokladu v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 

V 3 prípadoch prenájmu na šk. rok 2011/12 (Ringer, Basketbal Mix, COOP Jednota)  bola 

stanovená úhrada za prenájom a energie 1 sumou a zmluvou smerovaná na príjmový účet. 

Kontrolná skupina konštatuje, ţe uvedený postup pri úhrade nie je v súlade s platnými 

účtovnými postupmi pre rozpočtové organizácie, čím organizácia nedodržala § 8 ods. 2 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 

Zmluva o nájme NP  s MUDr. Ščešňákovou 

Zmluva bola uzatvorená na základe Súhlasu primátora mesta dňa 2.3.2007 na dobu určitú od 

1.1.2007 do 31.12.2011 s 3 -mesačnou výpovednou lehotou. Predmetom zmluvy je prenájom 

NP o výmere 50 m2  na prízemí za  účelom prevádzky zubnej ambulancie. Výška nájomného 

bola stanovená na 1000 Sk/m2 za rok v zmysle Súhlasu primátora. Nájomné je splatné 

polročne. Spotreba elektrickej energie je meraná podruţným elektromerom a spotreba vody 

samostatným vodomerom. Dňa 31.7.2007 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP  

zaevidovaný pod č. 2007/22/Q/78n, kde na základe prehodnotenia výšky nájmu nebytovou 
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komisiou bola  výška nájomného zmenená na 1400 Sk/m2/rok, t.j. 46,47 €. Ku kontrole bol 

doloţený výpočtový list platný od 1.7.2010, v ktorom bola stanovená výška nájmu za 

nebytové priestory na 46,47 €/m2 za rok v zmysle Smernice primátora mesta č. 9/2007 (cena 

prenájmu podľa príslušnej lokality). Zároveň tu boli určené úhrady za energie spojené 

s prenájmom (teplo, vodné, stočné a zráţková voda, elektrická energia) v celkovej sume 579 

€, ktorú hradí nájomca polročne.  Nájomca poţiadal o predĺţenie nájomného vzťahu dňa 

24.11.2011, a to od 1.1.2012 do 31.12.2014. Ţiadosť bola prerokovaná Komisiou pre 

nebytové priestory dňa 5.12.2011, ktorá odporučila správcovi predĺţiť nájomnú zmluvu, 

avšak na dobu neurčitú a upraviť nájomné v zmysle smernice SP-22. Na základe doručeného 

Zápisu z predmetného rokovania podpísaného primátorom mesta správca NP, teda škola 

uzatvorila dňa 27.12.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme NP z 2.3.2007, v ktorom 

upravila dobu nájmu na neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou a upravila výšku 

nájomného na 60 €/m2/rok, čo je trhová cena nájmu pre danú lokalitu zisťovaná spoločnosťou 

Real, s.r.o. Zároveň si správca vyhradil právo jednostranne upraviť výšku nájomného 

o inflačný koeficient. Ostatné ustanovenia zmluvy ostali nezmenené. Na základe Dodatku č. 1 

bol vyhotovený nový Výpočtový list s platnosťou od 1.1.2012, v ktorom bola vyčíslená 

úhrada nájomného vo výške 3000 €, t.j. 1500 € polročne a výške úhrady za energie 579 € 

polročne. Kontrolou bolo zistené, ţe nájomné aj úhrada za energie boli v kontrolovanom 

období uhradené. 

Zmluva o nájme bytu 

Zmluva bola uzatvorená dňa 29.4.2003 so súhlasom zriaďovateľa – mesta Prešov. Predmetom 

nájmu je 3-izbový byt I. kategórie o výmere 75,28 m2. Predmetný byt bol pridelený 

nájomcovi rozhodnutím ONV - odboru školstva v Prešove na dobu neurčitú, v čase keď 

nájomca pracoval v škole ako školník -údrţbár. Byt bol energeticky osamostatnený v r. 2004. 

Pre odber elektrickej energie je podľa zmluvy zabezpečený samostatný elektromer. Nájomca 

uhrádza podľa zmluvy okrem nájomného aj vodné, stočné a zráţkovú vodu. Ku kontrole bol 

doloţený posledný platný predpis mesačných zálohových platieb spojených s uţívaním bytu 

zo dňa 31.5.2010 s platnosťou od 1.6.2010, v ktorom bolo určené mesačné nájomné vo výške 

68,45 € a mesačná úhrada za vodné, stočné a zráţkovú vodu vo výške 21,34 €. Kontrolou 

bolo zistené, ţe nájomca pravidelne mesačne uhrádzal nájomné na príjmový účet školy 

a úhrady za energie na výdavkový účet školy.  

Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov s RAJO. a.s.  

Zmluva je uzatváraná  na školský rok. Predmetom zmluvy je distribúcia mliečnych výrobkov 

prostredníctvom predajných automatov. Za týmto účelom škola prenecháva priestor, na 

ktorom stojí predajný automat do prenájmu spoločnosti RAJO, a.s. Mesačné nájomné činí 

0,03 € a je uhrádzané polročne. Úhrada za energie činí 8,30 € mesačne s výnimkou mesiacov 

júl a august. V kontrolovanom období bola vykonaná úhrada nájomného a energií 2-krát, a to 

v júni a v decembri. Nájomné v celkovej výške 0,36 € bolo uhradené na príjmový účet 

a úhrada za energie v celkovej sume 83 € bola smerovaná na výdavkový účet. 

 

 

1.9 Záver 

Vykonanou následnou finančnou kontrolou hospodárenia za r. 2012 konštatujeme: 

 

-predbeţná finančná kontrola nebola vykonávaná pri niektorých finančných operáciách hlavne 

v ŠJ a v období od 1.3.2012 do júna 2012 v náleţitostiach podľa novely zákona, čím 
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organizácia nepostupovala v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v platnom znení 

-v niektorých prípadoch organizácia nedodržala zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v platnom znení, a to: § 11 ods. 2 - nezaznamenávala a neúčtovala príjmy do pokladne 

priebeţne, § 8 ods. 2 – nevystavila, nezaevidovala a nezaúčtovala dotáciu do pokladne (SYU 

211) a odvod hotovosti z pokladne do banky  s rovnakým dátumom ako na doklade z banky, 

v 3 prípadoch pri prenájme telocvične nerozdelila úhrady za nájom a energie, § 6 ods. 1 – 

v prípade nájomných zmlúv na šk.r. 2011/12 nedoloţila rozpis hodín uţívania telocvične, 

nevyhotovila interné opravné účtovné doklady  

-v 2 prípadoch neúplné cestovné príkazy v zmysle internej smernice Zásady na obeh 

účtovných dokladov a v 1 prípade nesprávne vypočítaná a vyplatená suma stravného 

v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

-formálne nedostatky – pri vedení pokladničnej knihy (oprava zostatkov), v prípade 

operatívno-technickej evidencie v KMZ,  nesúlad interných smerníc so skutočnou evidenciou 

a účtovaním v oblasti skladového hospodárstva,  evidencia najatého majetku na 

podsúvahovom SYU 782 

-nesúlad zostatku skladu potravín so stavom v účtovníctve – rozdiel vo výške 0,09 € 

v priebehu celého účtovného obdobia – konštatujeme nesprávne vykonanie inventarizácie 

v prípade SYU 112 v zmysle § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

-v prípade inventarizácie – niektoré inventúrne súpisy neobsahovali náležitosti v zmysle § 

30 ods. 2 písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z.  a niektoré  formálne nedostatky uvedené v 

texte 

-v 2 prípadoch rozdelenie zákazky s nízkou hodnotou, z toho v 1 prípade prekročenie 

finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou (školský nábytok) – nedodržanie § 5 ods. 

12 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni riaditeľa  ZŠ  za 

účasti vedúceho oddelenia školstva Sekcie strategického rozvoja dňa 7.6.2013 

a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 15.6.2013, čo bolo zo strany 

kontrolovaného subjektu splnené. 

 

 

2. Následná finančná kontrola hospodárenia Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá 1,  

Prešov 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 359/2002 na zasadnutí dňa 29.7.2002 zriadilo Domov  

dôchodcov v Prešove, Veselá 1. 

Domov dôchodcov  bol zriadený Zriaďovacou listinou, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2002. 

Zriaďovateľom je mesto Prešov. 

Uznesením  MsZ č. 371/2009 zo dňa 29.4.2009 bol schválený Doplnok  č. 2 k Zriaďovacej 

listine, ktorým došlo k zmene názvu vyplývajúcej  zo zákona o sociálnych sluţbách,  na 

„Zariadenie pre  seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov.“   

K 31.12.2012 bolo v zariadení umiestnených 152 prijímateľov sociálnej sluţby - PSS 

(kapacita zariadenia je 150). 

Priemerný  prepočítaný počet zamestnancov bol 72, fyzický počet zamestnancov  75. 
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Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych sluţieb v ZpS sa vypočítavá v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych sluţbách, o spôsobe a 

výške úhrad za sociálne sluţby poskytované mestom Prešov s účinnosťou od 17.7.2012. 

V dôsledku schválenia nového VZN, vlastné príjmy kontrolovaného subjektu sa navýšili 

o 188 732 €.   

 

2.1 Kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly 

Tá bola poslednýkrát vykonaná v roku 2007. Z kontroly bolo prijaté 1 opatrenie týkajúce sa 

vykonávania priebeţnej finančnej kontroly. S účinnosťou od  1.3.2012 začala platiť novela 

zákona o finančnej kontrole, podľa ktorej vykonávanie priebeţnej finančnej kontroly má 

fakultatívny charakter, to znamená, v zmysle zákona sa vykonávať nemusí ale môţe. 

 

2.2 Rozpočet 
Zariadenie pre seniorov Náruč je mestská rozpočtová organizácia, ktorá  hospodári so 

schváleným  rozpočtom a  finančnými vzťahmi je napojená na rozpočet zriaďovateľa – mesta.  

 

Schválený rozpočet vlastných príjmov (bez dotácie mesta) na rok 2012 bol vo výške 

354 350 €,  

plnenie príjmov bolo vo výške 565 198,46 €,   

prekročenie o 210 848,46 €.  

V priebehu roka rozpočet príjmov nebol upravený. 

 

 

Rozpočet bežných výdavkov (v eurách) 

 

Kód zdroja                  schválený       upravený       čerpanie             prekročenie 

                                    rozpočet         rozpočet 

 

111 štátny rozpočet     780 768         690 274         697 324,31            7 050,31 

41   vlastné zdroje        396 030        483 280         686 030,26         202 750,26 

v tom: dotácia mesta    41 680          128 930   

72   cudzie zdroje             -                    -                     1 052,42             1 052,42 

Celkovo                     1 176 798     1 173 554      1 384 406,99         210 852,99  

 

Prekročenie výdavkov bolo na základe prekročenia vlastných príjmov, transferu od ostatných 

subjektov verejnej správy, cudzích zdrojov (§ 14 ods. 2 písm. b)  zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy...) a zostatku príjmov z minulých rokov.  

 

Schválený rozpočet výdavkov na mzdy a OOV bol vo výške 547 398 €. Čerpanie mzdových 

prostriedkov bolo vo výške  547 398 €  a 7 050,31€ ako povolené prekročenie výdavkov,   

ktoré bolo finančne kryté transferom  od ÚPSVaR. 

 

2.2.1 Bankové účty 

Peňaţné prostriedky kontrolovaný subjekt vedie v Československej obchodnej banke, a.s. na 

týchto bankových účtoch: 

- Beţný  výdavkový účet 

- Príjmový účet 
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- Účet cudzích prostriedkov 

- Účet sociálneho fondu 

- Depozitný účet 

- Mimorozpočtový účet 

 

2.3 Kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien 

a doplnkov 

Kontrolovaný subjekt účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Pre tieto účely má 

kontrolovaný subjekt spracované  

- Zásady na obeh účtovných dokladov na vykonávanie účtovných dispozícií 

s finančnými, materiálovými a ostatnými prostriedkami v podmienkach Zariadenia pre 

seniorov Náruč v Prešove, s platnosťou od 1.4.2009   

- Smernicu na vedenie účtovníctva, s účinnosťou od 1.1.2012 

 

2.3.1. Účtovné doklady 

V zmysle § 6 je účtovná jednotka povinná doloţiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. 

Vykonanou kontrolou účtovných dokladov konštatujeme, ţe účtovné doklady  spĺňali 

predpísané náleţitosti tak, ako to vyţaduje § 10 zákona o účtovníctve. 

Nedostatky neboli zistené. 

 

2.3.2. Účtovné knihy 

Kontrolovaný subjekt účtuje v týchto účtovných knihách: 

- v denníku účtovných operácií 

- v hlavnej knihe 

Účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku, boli zaúčtované v hlavnej knihe, čím  bolo 

dodrţané ustanovenie § 12 zákona o účtovníctve.  

Nedostatky neboli zistené. 

 

2.3.3. Účtovný rozvrh 

Kontrolovaný subjekt predloţil ku kontrole účtovný rozvrh, v priebehu roku 2012 účtovná 

jednotka účtovala na účtoch vedených v účtovnom rozvrhu, čím dodrţala ustanovenia § 12, 

ods. 6 a § 13 zákona o účtovníctve. 

Nedostatky neboli zistené. 

 

2.3.4. Účtovná závierka 

Podľa § 17 zákona o účtovníctve, bola účtovná jednotka povinná  zostaviť účtovnú závierku, 

ktorej súčasťou je: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky. Konštatujeme, ţe túto povinnosť 

si účtovná jednotka splnila. 

Nedostatky neboli zistené 

 

2.3.5.Došlé faktúry 

Sú evidované v knihe došlých faktúr, sú chronologicky číslované a vyplňované vo všetkých 

poţadovaných náleţitostiach.  Faktúry sú doloţené objednávkami, dodacími listami, krycími 

listami ku faktúram, krycími listami k vykonávaniu predbeţnej finančnej kontroly 

a platobnými poukazmi na úhradu. Nedostatky neboli zistené.  
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2.3.6. Postupy účtovania 

Náhodilou kontrolou najčastejšie sa opakujúcich účtovných prípadov, konštatujeme 

dodržiavanie postupov účtovania v súlade s Opatrením MF SR č. 16786/2007-31 z 8. 

augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 

osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce  a VÚC. 

 

2.3.7. Rozpočtová klasifikácia 

Prijaté príjmy a čerpané výdavky boli správne začlenené na jednotlivé podpoloţky v zmysle 

Metodického usmernenia MF SR č. /010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, 

k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie v znení platných dodatkov. 

Nedostatky neboli zistené. 

 

2.3.8. Pokladnica 

Organizácia vedie  tri pokladnice (3 pokladničné knihy) v členení: 

- pokladnica bežných výdavkov, limit denného zostatku pokladničnej hotovosti bol 

stanovený vo výške 350 € príkazom riaditeľa s účinnosťou od 1.1.2009, 

- pokladnica depozitná, limit denného zostatku pokladničnej hotovosti bol stanovený vo 

výške 900 € príkazom riaditeľa s účinnosťou od 1.1.2012,  

- pokladnica úschov finančných prostriedkov prijímateľa sociálnej sluţby v trezore, limit 

denného zostatku pokladničnej hotovosti bol stanovený vo výške 1 600 € príkazom 

riaditeľa s účinnosťou od 15.11.2010. 

Limity zostatkov neboli prekročené ani v jenom prípade.  

Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú chronologicky číslované. Kaţdý príjem 

a výdaj z pokladne je dokladovaný ( napr. doklad z registračnej pokladne za PHM, poštovné, 

lekárske prehliadky zamestnancov,  súpis stravníkov pri platení za stravu, ...). 

Predbeţná finančná kontrola je vykonávaná pri kaţdom výdavku a potvrdená  podpisovým 

záznamom zodpovednej osoby  a dátumom tak, ako to vyplýva z citácie ustanovenia § 9 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení. 

Nedostatky zistené neboli. 
 

2.3.9. Inventarizácia 

Inventarizáciou v zmysle § 29 zákona o účtovníctve overuje účtovná jednotka, či stav 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 

V zmysle Príkazu riaditeľa č. 11/2012 zo dňa 29.10.2012 mal kontrolovaný subjekt vykonať 

ročnú inventarizáciu majetku evidovaného v účtovnej a operatívno-technickej evidencii 

a záväzkov k 30.11.2012. Následne mal vykonať inventarizáciu prírastkov a úbytkov majetku 

a záväzkov za obdobie od 1.12.2012 do 31.12.2012.  

V príkaze riaditeľa boli stanovené termíny vykonania inventarizácií jednotlivých druhov 

majetku. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch bol 

porovnaný so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a 

výsledky porovnania boli uvedené v inventarizačnom zápise. Účtovný stav súhlasil so stavom 

vykázaným v inventúrnych súpisoch, inventarizačné rozdiely neboli zistené.   

Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy obsahovali náleţitosti v súlade s § 30 ods. 2 a 3 

zákona č. 431/2002  Z.z. o účtovníctve v platnom znení.  

Peňaţné prostriedky v hotovosti kontrolovaný subjekt inventarizoval v roku 2012 štyrikrát, 

ako mu to ukladá zákon.  
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Vyradenie majetku. V priebehu roka 2012 kontrolovaný subjekt vyradil majetok v hodnote 

spolu 12 348,90 €. Išlo o vyradenie drobného hmotného majetku, bielizne a osobných 

ochranných pracovných prostriedkov.  

V priebehu roka 2012 došlo k odpredaju automobilu (Škoda Forman) v sume  300 €. Ten bol 

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ponúknutý organizáciám  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako prebytočný. Majetok bol z účtovnej evidencie 

vyradený, úhrada bola prevedená na účet mesta dňa 15.11.2012.  

Pohľadávky a záväzky.  

K dátumu 31.12.2012 predstavovali pohľadávky sumu 13 447,93 €, všetky v dobe splatnosti. 

Išlo najmä o pohľadávky z dôvodu nezaplatených úhrad od prijímateľov sociálnych sluţieb 

(PSS)  za poskytnutú sluţbu.  

Dlhodobé záväzky činili sumu 13 077,02 €. Krátkodobé záväzky boli 67 588,50 €.  

 

Konštatujeme, že účtovníctvo je vedené v súlade s § 8 zákona o účtovníctve v platnom 

znení, t. j. správne, úplne, preukázateľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných 

záznamov. 

 

2.4. Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v znení neskorších predpisov 

Podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zmien 

a doplnkov, organizácia je povinná vykonať predbeţnú finančnú kontrolu, ktorou sa overuje 

kaţdá pripravovaná finančná operácia.  

Vykonanou kontrolou konštatujeme, ţe kontrolovaný subjekt vykonával predbeţnú finančnú 

kontrolu v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení 

a v súlade s internými Zásadami, ktorými sa upravujú pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania 

finančnej kontroly. 

Vykonávanie priebeţnej  finančnej  kontroly je v zmysle novelizácie zákona o finančnej 

kontrole fakultatívneho charakteru, t. j. nevykonáva sa v prípade kaţdej pripravovanej 

finančnej. Jej vykonávanie je na rozhodnutí kontrolovaného subjektu. 

Nedostatky neboli zistené. 

 

2.5. Verejné obstarávanie 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie  stavebných prác a zákaziek na 

poskytnutie sluţieb upravujú interné Zásady používania postupov vo verejnom obstarávaní, 

s účinnosťou od 9.3.2012. 

Zákazky s nízkymi hodnotami na tovary alebo sluţby boli  pri finančnom limite ≤ 10 000 €, 

pri prácach ≤ 20 000 €. 

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami bolo v zmysle zásad potrebné vykonať prieskum 

trhu, ak predpokladaná hodnota zákazky 

- Na dodanie tovaru a poskytnutie sluţieb je rovná  alebo vyššia ako  4 000 € 

- Na uskutočnenie prác je rovná alebo vyššia ako  8 000 €. 

V priebehu roku 2012 organizácia zabezpečovala formou verejného obstarávania tieto tovary, 

sluţby a práce:  

2.5.1.  potraviny – podlimitná metóda;  

 

2.5.2.  bravčové mäso a hovädzie mäso – podprahová metóda;   
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2.5.3. mlieko, mliečne výrobky, tuky, vajcia – podprahová metóda;  

 

2.5.4. dodávka a montáţ  plastových okien – zákazka s nízkou hodnotou (prieskum trhu) 

 

2.5.5.  oprava  kúpeľní  -  V roku 2013 kontrolovaný subjekt vykonal v 7 prípadoch  opravu  

kúpeľní. Pri jednotlivých opravách  dodávateľ bol vybraný prieskumom  trhu. Cena za opravu 

jednej kúpeľne vrátane DPH činila od  5 000 €  do  7 800 €.  Opravy boli vykonávané 

v časovom horizonte, ktorý bol závislý od prísunu finančných prostriedkov od mesta, 

prijímateľov sociálnych sluţieb, resp. z darovacích príspevkov. 

 

Kontrolný orgán odporúča v budúcnosti nakumulovať najprv prostriedky na opravy 

rovnakého charakteru a potom vybrať dodávateľa stavebných prác, čím je moţné získať 

výhodnejšie ceny.  

 

2.5.6. Ostatné  - obstarávanie ostatných druhov tovaru, prác a sluţieb spĺňalo limit zákaziek 

s nízkou hodnotou, obstarávateľ pouţil pri výbere dodávateľa prieskum trhu.  

 

Obstarávanie tovarov, prác a sluţieb pri podprahovej a podlimitnej metóde verejného 

obstarávania zabezpečovala organizácia prostredníctvom odbornej spôsobilej osoby pre 

verejné obstarávanie. 

 

2.6. Skladové hospodárstvo 

Nakúpený  tovar na faktúry je prijatý na základe príjemky do skladu a vedený na skladových 

kartách a v elektronickej podobe  (sklad 07 DHM – na skladových kartách;  sklad 06 

nešpecifikovaný materiál  – v elektronickej podobe; sklad 03 kancelárske potreby – 

v elektronickej podobe; sklad potravín....).  

Nakúpený tovar  bol  ku koncu roka riadne zinventarizovaný.  

Náhodilou kontrolou objednávok s faktúrami,  dodacími  listami, príjemkami, výdajkami    

a skladovými kartami, nedostatky neboli zistené. 

 

2.7. Zverejňovanie zmlúv 

Register zmlúv vedie v zmysle internej smernice vedúca ekonomického úseku. Povinnosť 

zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z vyšších právnych noriem (Občiansky 

zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám).  

Na tento účel má organizácia vypracovanú Smernicu o organizačnom zabezpečení povinného 

zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr  s  činnosťou od 1.1.2012. 

Na webovom sídle zariadenia www.zpsnaruc.sk ,  sa zverejňujú: 

- Faktúry dodávateľské  

- Objednávky  

- Zmluvy  

- Súhrnné správy 

Vykonanou kontrolou konštatujeme, že povinnosti vyplývajúce z povinného 

zverejňovania  zmlúv, objednávok a faktúr si kontrolovaný subjekt plní. 

 

2.8. Sociálny fond 

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 

neskorších predpisov.  

http://www.zpsnaruc.sk/
http://www.zpsnaruc.sk/sk/informacie_zz_2012_faktury_dodavatelske.html
http://www.zpsnaruc.sk/sk/informacie_zz_2012_objednavky.html
http://www.zpsnaruc.sk/sk/informacie_zz_2012_zmluvy.html
http://www.zpsnaruc.sk/sk/informacie_zz_2012_suhrnne_spravy.html


 
 

 

Mesto 

Prešov 

 

 

Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného 

kontrolóra mesta 

 

 

Strana 

 

19/22 

 

 

 

F – MsÚ PO – 08 

Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na bankovom účte 221 – sociálny fond. Zostatok 

k 31.12.2012 bol v sume 13 077,02 €. 

V priebehu roka bol tvorený mesačne vo výške  1,5 %  z objemu hrubých miezd, ktoré sú 

vyplatené zamestnancom. 

Tvorba a použitie sociálneho fondu je v súlade so zákonom o sociálnom fonde  

a Kolektívnou zmluvou na rok 2012. 

 

2.9. Ostatné 

2.9.1. Poistenie majetku a motorových vozidiel  

Poistenie majetku je v poisťovni KOOPERATÍVA. Kontrolovaný subjekt si splnil povinnosť 

stanovenú v § 7  zákona č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j.  chrániť 

majetok pred poškodením, zničení, stratou alebo zneuţitím; pouţívať všetky právne 

prostriedky na ochranu majetku. 

 

2.9.2. Projektová dokumentácia 

V rámci potreby rozširovania sluţieb v zariadení bola ešte v roku 2007 podaná ţiadosť 

o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, oblasť podpory 2.1a 

Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Oprávneným 

ţiadateľom bolo mesto Prešov. Na projektovú dokumentáciu – akcia „Dom dôchodcov 

Prešov –  Rekonštrukcia kotolne a zateplenie obvodového plášťa“  bolo vynaložených 

13 430,26 € a na architektonickú štúdiu na stavbu „Výstavba podkrovných priestorov 

a zateplenie objektov domova dôchodcov – Veselá č.1, Prešov“ 1 777,53 €.  

 

Nenávratný finančný príspevok  v max. výške celkových  investičných  výdavkov na 

realizáciu aktivít projektu  predstavuje 1 273 889,85  €, z toho celkové oprávnené výdavky 

predstavujú 1 108 545,78 €,  z toho poskytovateľ  poskytne prijímateľovi – mestu  nenávratný 

finančný príspevok  do výšky 1 053 118, 49 €  t. j. 95 % celkových oprávnených  výdavkov 

na realizáciu projektu.   

Rozhodnutie o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok ministerstvo vydalo 

3.5.2010.  

Programovacie obdobie na financovanie projektov z regionálneho operačného programu 

končí 31.12.2013. 

 

Vo veci  výberu dodávateľa stavby konalo mesto Prešov. Po opakovaných neúspešných 

pokusoch  procesu VO nakoniec súťaţ vyhrala spoločnosť EURO-BUILDING, a. s., avšak 

zástupcovia spoločnosti sa vyhýbali povinnosti začať s realizáciou  stavby. Z uvedeného  

dôvodu mesto pripravilo odstúpenie od uzavretej zmluvy o dielo a v súčasnosti  preveruje 

moţnosť vykonávania nového verejného obstarávania na stavebné práce. Zároveň mesto 

poţiadalo ministerstvo o zmenu časového rámca realizácie projektu. V čase kontroly odpoveď 

nebola známa. 

 

2.10 Záver 

Vykonanou kontrolou v Zariadení pre seniorov Náruč  v Prešove, konštatujeme:  

 

 

-  k 31.12.2012 bolo v zariadení ubytovaných 152 prijímateľov sociálnych sluţieb 
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-  dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov 

 

-  dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite 

v znení   zmien a doplnkov 

 

-  dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú z vyšších právnych noriem pri povinnom 

zverejňovaní  zmlúv, objednávok a faktúr 

 

- tvorba a použitie sociálneho fondu je v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. 
o sociálnom fonde v platnom znení 

 

Keďže pri vykonanej kontrole neboli zistené vážne kontrolné zistenia kontrola bola 

ukončená vypracovaním záznamu z kontroly, ktorý bol doručený kontrolovanému subjektu 

a zriaďovateľovi. 

 

3. Následná finančná kontrola čerpania vybraných dotácií poskytnutých v roku 2012 

    z  rozpočtu mesta 

 

Predmetom kontroly boli dotácie – transfery, sledované na poloţke 642 – Transfery 

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoloţky: 

642002 – Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné sluţby  

642014 –Transfery jednotlivcovi (oceňovanie víťazov súťaţí) 

Kontrolovaným  obdobím  bol rok 2012. Kontrola bola vykonaná na kapitolách: 

12 Kancelária primátora 

35 Školstvo, kultúra a šport 

 

3.1 Kapitola kancelárie primátora 

Na tejto kapitole bolo v  rozpočte na rok 2012 vyčlenených po úprave rozpočtu 1 800 €, 

skutočné čerpanie bolo v tej istej výške.  

Výdavky boli vedené  na podpoloţke  642014 – Transfery jednotlivcovi, čo je v súlade 

s Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004. 

Dotácie boli pouţité v členení: 

- 1 700 € -  ocenenie v súťaţi najlepších študentských vedeckých prác o cenu primátora 

mesta pre 9 študentov;  

Dokladom  č. 2051208029 PD- V 5/433/2012 zo dňa  10.8.2012 bolo z pokladne vyplatených  

a prevzatých 1700 €. K účtovnému dokladu nie je doloţený platobný poukaz s označením 

rozpočtovej poloţky, na ktorú je potrebné výdavok zaúčtovať, vrátane vykonania predbeţnej 

finančnej kontroly. O tejto skutočnosti zodpovedná zamestnankyňa rozpočtu a účtovníctva 

mailom informovala kontrolovaný subjekt a poţadovala jeho  doloţenie, čo však 

kontrolovaný subjekt neurobil. 

V tomto prípade nebol dodrţaný § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v platnom znení, t. j. predbežná finančná kontrola nebola vykonaná. 

- 100 € - cena primátora mesta za „Najkreatívnejší model – Módna línia mladých“ 

(Stredná odborná škola podnikania, Prešov) 

Dokladom č. 2051204030 PD- V 5/207/2012 zo dňa 12.4.2012 bolo z pokladne  vyplatených 

a prevzatých 100 €. V tomto prípade kontrolovaný subjekt nedokladoval  prevzatie hotovosti 
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ocenenými, čím konštatujeme, ţe nebol dodržaný § 8 ods. zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení zmien a doplnkov, t. j. preukázateľnosť účtovníctva.  

 

3.2 Kapitola školstva, kultúry a športu 
Na dotácie bolo na kapitole školstva, kultúry a športu vyčlenených  po úprave rozpočtu  spolu 

17 174 €, skutočné čerpanie bolo v sume 17 052 € v členení: 

642002 – transfery neziskovým organizáciám – šport 16 352 € (čerpanie podľa VZN č. 

149/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Prešov) 

642014 – transfery jednotlivcom – kultúra  700 € (čerpanie podľa VZN č. 174/2008 o spôsobe 

realizácie občianskych obradov a slávnosti v meste Prešov) 

 

3.2.1. Kontrola dodrţiavania VZN č. 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácie 

z rozpočtu mesta Prešov 

V zmysle VZN sú dotácie z rozpočtu mesta poskytované právnickým osobám, ktorých 

zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie  vo verejnom záujme alebo v prospech 

rozvoja územia mesta. Dotácie je moţné poskytnúť aj právnickej osobe a fyzickej osobe – 

podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, mesto  môţe poskytnúť 

dotáciu len na podporu všeobecne prospešných sluţieb, všeobecne  alebo verejnoprospešných 

účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 

Ţiadosti o dotáciu do 1 000 € pre jedného ţiadateľa posudzuje príslušná komisia MsZ, nad 

1 000 € pre jedného ţiadateľa schvaľuje MsZ. 

 

Dotácie boli poskytnuté pre 11 ţiadateľov.  

Dotácia do 1 000 € bola poskytnutá pre 10 ţiadateľov (ţiadateľmi boli právnické osoby). 

V jednom prípade bola dotácia 10 000 € (ţiadateľom bol P.H.K, n. o. Prešov, dotácia 

schválená uznesením MsZ č. 268/2012 zo dňa 12.9.2012, rozpočtové opatrenie č. 6). 

 

Vykonanou kontrolou Článku 4 a 5 VZN č. 149/2005  konštatujeme, ţe: 

- Vo všetkých prípadoch boli finančné prostriedky poskytnuté na základe písomnej 

ţiadosti  

- Ţiadosti obsahovali poţadované náleţitosti a boli podané v termíne do 30.9. 

príslušného rozpočtového roka 

- O poskytnutí dotácie bola uzatvorená písomná dohoda 

- Vyúčtovanie poskytnutých dotácií bolo do 30 dní od ukončenia akcie, vrátane 

poţadovanej správy o vyúčtovaní a kópii účtovných dokladov, ktorými sa preukazuje 

čerpanie dotácie 

- Zúčtovanie dotácií za rok 2012 správca kapitoly predloţil Oddeleniu rozpočtu 

a účtovníctva  v takom členení, ako to poţaduje VZN 

Na predloţených účtovných dokladoch bola predbeţná finančná kontrola vykonávaná. 

Nedostatky neboli zistené. 

 

3.2.2. Kontrola dodrţiavania VZN č. 174/2008 o spôsobe realizácie občianskych obradov 

a slávnosti v meste Prešov 

V zmysle tohto VZN boli poskytnuté finančné dary  pre 7 jubilantov, ktorí sa doţili 100 a viac 

rokov. Finančný dar bol v sume  100 € pre jedného jubilanta, tak ako je uvedené vo VZN.  
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Prevzatie finančného daru je dokladované podpisovým záznamom jubilanta, resp. jeho 

príbuzným. 

Na účtovných dokladoch predloţených ku kontrole bola predbeţná finančná kontrola 

vykonávaná. 

Nedostatky neboli zistené. 

 

3.3 Záver 

Kontrolou vybraných dotácií na kapitolách kancelárie primátora a kapitole školstva, kultúry 

a športu konštatujeme: 

 

- Schválená výška dotácie v rozpočte mesta na rok 2012 na kontrolovaný účel nebola  

prekročená 
 

- Výdavky boli vedené na poloţke 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám, čo je v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 

 

- V jednom prípade nedodrţanie  § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v platnom znení na kapitole kancelárie primátora t. j. 

nevykonanie predbežnej finančnej kontroly 

   

- V jednom prípade nedodrţanie § 8  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

zmien a doplnkov na kapitole kancelárie primátora, t. j. preukázateľnosť účtovníctva 

 

- Dodržiavania VZN č. 174/2008 a VZN č. 149/2005, v zmysle ktorých sa poskytujú 

na kapitole školstva, kultúry a športu dotácie a finančné dary 
 

Správa o výsledkoch kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta za účasti 

prednostky MsÚ a riaditeľa Sekcie vnútornej správy a verejných činností dňa 17.6.2013 

a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov do 31.7.2013 a predložiť ich na ÚHK. 

 

 


