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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z 6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

 

 
dňa: 27.04.2015         číslo:.../2015 

 
k neprerokovaným  správam z následných finančných kontrol – rok 2014 (Dopravný 

podnik mesta Prešov, a.s., Zariadenie pre seniorov Harmónia – Cemjata, Podnikateľská 

činnosť MsÚ, Základná škola Važecká) 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

 

 
b e r i e    n a   v e d o m i e  

 

neprerokované správy z následných finančných kontrol – rok 2014 (Dopravný podnik 

mesta Prešov, a.s., Zariadenie pre seniorov Harmónia – Cemjata, Podnikateľská 

činnosť MsÚ, Základná škola Važecká) 
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Dôvodová správa 

 
V zmysle § 18 f  ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 

opätovne predkladám Mestskému zastupiteľstvu  neprerokované správy o výsledkoch 

vykonaných kontrol, ktoré boli svojvoľne stiahnuté bývalým primátorom mesta z rokovania 

MsZ mesta Prešov dňa 20.02.2014,  v zmysle plánu kontrol ÚHK na obdobie apríl – jún 2015.  
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1. Kontrola dotácie na vykrytie straty vo verejnom záujme  

poskytnutej DPmP, a.s. za rok 2012 
 

Predmetom kontroly bola kontrola úhrady na vykrytie straty vo verejnom záujme 

poskytnutej DPmP, a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

 

Kontrolná skupina sa riadila nasledujúcimi   právnymi  predpismi  a internými  normami:   

 Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady  (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách 

vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 

Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70,  

 zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,   

 zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave  (zrušený 1.3.2012),  

 zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení,  

 zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení 

 zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení,   

 zákon č.18/1996 Z.z. o cenách  

 vyhláška č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách,  

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

  zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení,  

 Zákon 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov v platnom znení 

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení, 

 opatrenie MPSVaR č. 248/2012z 20.8.2012 o sumách stravného,  

 zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení 

 opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov... 

 Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej 

a trolejbusovej dopravy zo dňa 11.1.2006, vrátane dodatkov k nej,  

 Dodatok č. 6 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej 

autobusovej a trolejbusovej dopravy č. 2010/383/M/31r zo dňa 27.1.2010 

 Podniková kolektívna zmluva zo dňa 1.4.2009,vrátane dodatkov k nej, 

 Kolektívna zmluva vyššie stupňa zo dňa 30.11.2010  

 Nájomná zmluva č. 89/96 zo dňa 3.1.1996 

 Stanovy spoločnosti zo dňa 30.11.1995 vrátane dodatkov k stanovám  

 Ostatné interné normy spoločnosti 

 

Obec pri výkone samosprávy podľa § 4, ods. 3 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v platnom znení zabezpečuje miestnu verejnú dopravu. Pôsobnosť obce upravoval § 

30 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave (zrušený 1.3.2012 zákonom č. 56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave).  

 

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, (ďalej len DPmP, a.s.,) bola založená 

Zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.1995. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú, dňom 

1.1.1996. K 31.12.2012 spoločnosť zamestnávala 291 zamestnancov.  
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Vozový park DPmP, a.s. pozostával zo 60 autobusov (priemerný vek 11,39 roka) a 44 

trolejbusov (priemerný vek 12,27 roka). 

Spoločnosť zabezpečuje dopravné služby MHD aj pre 9 okolitých obcí (Veľký Šariš, Bzenov, 

Fintice, Haniska, Malý Šariš, Ľubotice, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Záborské), ktorých 

výkony sú zadefinované v uzavretých zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme a dodatkoch 

k týmto zmluvám. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom XIV. riadnom zasadnutí dňa 14.12.2011 uznesením č. 

134/2011 schválilo rozpočet mesta Prešov na rok 2012, v ktorom na kapitole 23. Odbor 

správy mestského majetku, podpoložka 644001 Transfery právnickej osobe založenej obcou – 

bežný transfer pre DPmP (na základe Dodatku č. 10 k zmluve o výkone vo verejnom záujme 

zo dňa 28.12.2011) bola schválená čiastka  3 600 000 €.  

Predmetom kontroly boli náklady v štruktúre položiek kalkulačného vzorca, tržby a výška 

transferu poskytnutá mestom. 

 

1.1. Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej 

autobusovej a trolejbusovej dopravy zo dňa 11.1.2006 

Zmluva je uzatvorená medzi mestom Prešov (objednávateľ) a DPmP, a.s.(dopravca).  

K zmluve bolo vyhotovených celkovo 11 dodatkov.   

Predmetom zmluvy je záväzok dopravcu poskytnúť objednávateľovi výkony pravidelnej 

mestskej autobusovej a trolejbusovej dopravy (ďalej len výkony – km  mestskej hromadnej 

dopravy, v skratke „MHD“).   

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dopravcovi za poskytnuté výkony MHD vo verejnom 

záujme stratu, ktorá vznikne v dôsledku plnenia zmluvy. 

Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2006 do 31.12.2010. 

Podľa Článku III zmluvy, dopravca bude výkony MHD zabezpečovať podľa Prepravného 

poriadku. Zároveň bude MHD vykonávať podľa Tarify MHD v Prešove, ktorá bude v súlade 

s cenovým výmerom vydaným mestom Prešov. 

Podľa Článku IV. plánovaná strata z výkonov vo verejnom záujme je vypočítaná v zmysle 

zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách, ako rozdiel plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených 

dopravcom na splnenie záväzku zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a plánovaných 

tržieb, vyplývajúcich z regulovaných cien. 

Skutočná výška straty z výkonov bude v zmysle zákona 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 

a zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach v platnom znení preukázaná po skončení každého 

účtovného roka na základe údajov účtovníctva dopravcu v zmysle položiek kalkulačného 

vzorca nákladov na výkony MHD dopravcu, ktorý je prílohou k zmluve. 

Vyúčtovanie  skutočnej straty z výkonov vo verejnom záujme bude vykonané do 28.2. 

nasledujúceho kalendárneho roka.  Na ďalšie roky sa úhrada straty z výkonov vo verejnom 

záujme dohodne dodatkom k zmluve. Priame náklady, prevádzková réžia a tržby, vzniknuté 

prevádzkovaním MHD budú v účtovníctve dopravcu vedené samostatne. Správna réžia sa 

rozpočíta pre jednotlivé trakcie, mestá a obce obsluhované MHD podľa pomeru dopravcom 

skutočne vykonaných celkových km. 

V uzatvorenej zmluve nie je dohodnutý zisk, sú dohodnuté náklady, ktoré nie sú  zahrňované 

do kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov.  

Kontrola akceptuje zmluvu bez dohodnutého zisku, ale v súvislosti s obcami  je potrebné 

sa touto problematikou zaoberať. 
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V priebehu trvania  zmluvy došlo k novelizácií, resp. k úplnému zrušeniu vyšších právnych 

predpisov, podľa ktorých bola zmluva o výkone uzatvorená.  

S účinnosťou od 1. marca 2012 je v platnosti zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorým 

sa zrušil zákon č. 168/1996  Z. z. o cestnej doprave v platnom znení. 

Podľa tohto zákona je prevádzkovanie cestnej dopravy podnikanie, ktorého predmetom je 

odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré 

sú na tento účel typovo schválené. 

 

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, na zabezpečenie dopravnej 

obslužnosti územia objednávateľ (mesto) zostavuje plán dopravnej obslužnosti (ďalej „plán“) 

a uzatvára s dopravcom zmluvu o službách, pričom plán dopravnej obslužnosti je podkladom 

na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie 

cestovných poriadkov v pravidelnej doprave.  

Plán v zmysle zákona má obsahovať predpísané náležitosti, okrem iných aj spôsob výpočtu 

príspevku z rozpočtu mesta. 

Konštatujeme, že plán dopravnej obslužnosti doteraz mesto Prešov spracovaný nemá, 

čím nie je dodržané ustanovenie § 20 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 
Povinnosť vypracovať plán pre mesto vyplývala aj zo zrušeného zákona č. 168/1996 Z. z. 

o cestnej doprave. 

 

Podľa § 15 zákona č. 168/1996 Z. z., Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme bolo možné 

uzatvoriť do 2.12.2009, čo spoločnosť a mesto urobili, keďže pôvodná zmluva bola 

uzatvorená 11.1.2006.  

Zmenu „zmluvy o výkonoch“  na  „zmluvu o službách“ priniesol § 15 zákona č. 488/2009 

Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal cestný zákon č. 168/1996 s účinnosťou  od 3.12.2009.  

 

Zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné 

služby, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, 

neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené 

základné cestovné, ale ktoré sú potrebné  na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia (§ 21 

ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov). 

Zmluva o službách obsahuje  najmä: 

a) presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia, autobusových liniek, časové 

rozloženie počas dňa, týždňa... 

b) prípustnosť plnenia záväzku dopravcom alebo subdodávateľom a jeho podiel na 

prevádzkovaní autobusovej linky 

c) tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín 

cestujúcich 

d) spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady (podľa osobitného 

predpisu  

e) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia 

f) nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku 

g) platnosť zmluvy 

Zmluva o službách má obsahovať aj náklady na zamestnancov dopravcu dohodnuté 

v kolektívnej zmluve, ktoré sú spojené s plnením záväzku (§ 21, ods. 8)    
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S účinnosťou od 03.12.2009 je v platnosti  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej 

doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70.  

Toto nariadenie stanovuje pravidlá na úhradu na pokrytie nákladov vynaložených na plnenie 

záväzku vyplývajúceho zo služieb vo verejnom záujme.  

Úhrada za služby v zmysle nariadenia č. 1370/2007 nemôže prekročiť sumu zodpovedajúcu 

tzv. čistému finančnému vplyvu, ktorý sa vypočíta tak, že náklady vynaložené na splnenie 

záväzku vyplývajúce zo služieb vo verejnom  záujme mínus pozitívne finančné výsledky 

vytvorené v rámci príslušného záväzku, mínus príjmy z prepravy alebo akékoľvek iné 

výnosy plus primeraný zisk sa rovná čistý finančný vplyv.  

Primeraným ziskom sa rozumie zvyčajná miera návratnosti kapitálu v odvetví v danom 

členskom štáte, ktorá zohľadňuje riziko alebo neprítomnosť rizika pre poskytovateľa služieb 

vo verejnom záujme z dôvodu zásahu orgánu verejnej moci (príloha k článku 6, ods. 1 

Nariadenia  č. 1370/2007 z 23. októbra 2007).   

 

V zmysle uzatvorenej zmluvy, dohodnutého kalkulačného vzorca a predkladaného   

vyúčtovania transferu, vrátane  vyčíslenia  nákladov  na výkony, nie je možné v rámci 

kontroly zistiť, či výška úhrady je primeraná, keďže zmluva nešpecifikuje jednotlivé 

ukazovatele potrebné pre výpočet čistého finančného vplyvu.  

 

S účinnosťou od 3. decembra 2009 sa zákon o cenách č. 18/1996 Z. z. a Vyhláška č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách nevzťahuje na cestovné a osobitné cestovné za 

dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme 

v pravidelnej autobusovej doprave (zmenené zákonom č. 488/2009 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa cestný zákon, §1, ods. 3), na ktoré sa odvoláva zmluva o výkonoch a v zmysle 

ktorého je dohodnutý kalkulačný vzorec. 

 

Zároveň konštatujeme formálne vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na uzatvorených 

dodatkoch k zmluvám zo strany príslušného odborného útvaru  mesta, keďže  v nich neboli 

zapracované novelizované vyššie právne normy, čím sa nedodržal § 9 zákona č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení. 

 

Kontrolné zistenie: 

Pod číslo 6 boli vyhotovené dva dodatky k zmluve  a to:   

- Dodatkom č. 6 zo dňa 31.10.2009 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní 

pravidelnej mestskej autobusovej a trolejbusovej dopravy došlo k predlženiu  zmluvného 

obdobia do 31.12.2020. Tento dodatok bol predložený ku kontrole. 

 

- Dodatkom č. 6 zo dňa 27.01.2010  k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri 

prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej a trolejbusovej dopravy došlo k zmene názvu 

zmluvy v Článku I  na „Zmluvu o službách vo verejnom záujme  v pravidelnej mestskej 

autobusovej a trolejbusovej doprave“. Podľa tohto dodatku je zmluva uzatvorená na dobu 

určitú a to:  

začiatok plnenia zmluvy: 01.01.2006,  

ukončenie plnenia zmluvy: 31.12.2020. 

V článku II. bod  2. sa dopravca zaväzuje  poskytnúť objednávateľovi služby vo verejnom 

záujme v pravidelnej mestskej autobusovej a trolejbusovej doprave v súlade so zákonom 
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o cestnej doprave, zákonom o dráhach, zákonom o doprave na dráhach a nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 v rozsahu prepravného, prevádzkového 

a tarifného záväzku.  

Dodatok bol  podpísaný štatutárom mesta Prešov a za Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., 

ho podpísali predseda predstavenstva a člen predstavenstva. V elektronickom systéme 

evidencie zmlúv sa Dodatok č. 6 zo dňa 27.01.2010 nachádza pod číslom 201/383/M/31r. 

Fyzicky sa nachádza na oddelení mestského majetku na MsÚ Prešov, je teda platný.  

Dodatok č. 6  zo dňa 27.01.2010  k  zmluve nám kontrolovaný subjekt ku kontrole 

nepredložil so zdôvodnením, že má iba Dodatok č. 6 zo dňa 31.10.2009, ktorým  došlo 

k predlženiu  zmluvného obdobia do 31.12.2020.  

Z uvedeného dôvodu predmetom kontroly bola Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri 

prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej a trolejbusovej dopravy zo dňa 11.1.2006. 

S odvolaním sa na Článok 8  Nariadenia Európskeho parlamentu č. 1370/2007 z 23. októbra 

2007,  kontrola nespochybňuje platnosť zmluvy, resp. spôsob, akým bola zadaná zmluva, 

konštatujeme však za potrebné aktualizovať obsahovú stránku zmluvy tak, ako to 

požaduje zákon a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, čo už bolo 

čiastočne urobené v Dodatku č. 6 zo dňa 27.01.2010, avšak ten sa neplní. 

 

1.2. Hospodárenie spoločnosti 

Údaje z hlavnej knihy vrátane vnútropodnikových nákladov a výnosov: 

Vlastné náklady                10 966 286,38 € (obce + mesto) 

Tržby                                10 999 893,38 € (obce + mesto) 

Vnútropodnikové náklady  1 155 594,69 € 

Vnútropodnikové výnosy   1 155 594,69 € 

Hospodársky výsledok za rok 2012 bol vo výške  33 607 €. 

 

Náklady a tržby spoločnosť vykazuje a eviduje  na 15 strediskách a to: 

       Stredisko - prevádzka                            Hospodársky výsledok v EUR                                                                            

11 Trolejbusová doprava                               +    525 715,83 € 

12 Autobusová doprava                                 +   656 435,59 € 

13 Prepravná kontrola                                    -    200 729,57 € 

14 Predaj cestovných lístkov                          -    191 114,66 €      

21 Údržba trolejbusov                                     +           40,38 € 

22 Údržba autobusov – turnus                        +             1,26 € 

26 Údržba autobusov                                      +         551,92 € 

31 Pevné trakčné zariadenia                            +    11 019,31 € 

41 Správa budov                                             +             6,70 € 

42 Údržba automatov                                      -   209 572,25 € 

51 Vnútropodniková doprava                         -     19 976,88 € 

61 Stredisko reklamy                                       +    54 036,85 € 

70 Údržba elektronických zariadení                -     46 142,88 € 

81 Správa podniku                                          -   467 536,72 € 

82 Zásobovacie stredisko                                 -    79 127,88 € 

 

Hospodársky výsledok   vo výške   33 607 €   bol v zmysle uznesenia MsZ  č. 406/2013 zo 

dňa 25.06.2013 v plnej výške doplnený  do rezervného fondu.   
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Účtovníctvo je vedené podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a 

doplnkov. Vynaložené náklady a dosiahnuté tržby sa vedú v účtovníctve spolu. Následne 

v nadväznosti na uskutočnené výkony (km) sa vypočítajú náklady na 1 km a tržby na 1 km.   

Do výpočtu pre výšku  dotácie nie je zahrnuté  stredisko 61 - Stredisko reklamy.  

Vyňatie nákladov a tržieb tohto strediska pre výpočet dotácie nie je pri vyúčtovaní 

zdôvodnené  ani zmluvne  ošetrené. 

Vzhľadom na skutočnosť, že reklama je umiestňovaná aj na plochách dopravných  

prostriedkov, teda  súvisí s cestnou dopravou,  považujeme vylúčenie tohto strediska pre 

účely výpočtu dotácie od mesta za nesprávne. 

 

Výkony 

Zmluvne dohodnuté  ročné  výkony – km MHD pre Prešov boli 3 887 270,86 km v členení: 

Autobusová doprava    1 914 658,19 km 

Trolejbusová doprava   1 972 612,67 km 

Skutočné ubehnuté kilometre boli vykázané v dĺžke 3 900 224,66 km v členení: 

Autobusová doprava  1 918 263,16 km 

Trolejbusová doprava 1 981 961,50 km 

Celkovo boli výkony prekročené o 12 953,80 km. Prekročenie výkonov bolo z titulu 

požiadaviek mesta a občanov, obchádzok, dopravných  obmedzení a pod. 

 

Vyúčtovanie transferu 

Pre kontrolované obdobie roku 2012 bol v platnosti Dodatok č. 10 k zmluve o výkone vo 

verejnom záujme zo dňa 28.12.2011.  

Mesto v ňom predpokladá stratu z výkonov vo výške 3 600 000,00 €.  Skutočne vykázaná 

strata bola v sume 3 701 011,49 €.  

Mesačné preddavky (splátky) na úhradu straty boli dohodnuté v sume 300 000,00 € splatné do 

20. kalendárneho dňa bežného mesiaca. K 31.12.2012 mesto uhradilo  3 000 000 €. Vznikol 

tak dlh mesta podľa schváleného rozpočtu na rok 2012 vo výške 600 000 €.  

 

Dňa 28.02.2013 spoločnosť v zmysle zmluvy zaslala mestu vyúčtovanie straty z výkonov 

v sume 701 011,49 €,  v tom: 

- 600 000 €   neuhradené preddavky  za rok 2012 a   

- 101 011,49 €   doúčtovaná  skutočná strata z výkonov 

Konštatujeme, že úhrada splátok od mesta v roku 2012 bola nepravidelná, nebol tým 

dodržiavaný Článok IV. bod 4 Dodatku č. 10 zo dňa 28.12.2011 k Zmluve o výkone vo 

verejnom záujme.  

 

Položky kalkulačného vzorca 

Štruktúra kalkulačného vzorca v súčasnej dobe nie je predpísaná žiadnou právnou normou. 

Položky kalkulačného vzorca predstavujú ekonomicky oprávnené náklady pre účely 

vyčíslenia výšky transferu na verejnú dopravu v členení: 

1. PHM a trakčná energia    

1.1. Motorová nafta 

1.2. Oleje a mazadlá 

1.3. Trakčná energia 

1.4. Plyn 

2. Priamy materiál 
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3. Priame mzdy  

4. Priame odpisy 

5. Opravy a udržiavanie 

5.1. Opravy dopravných prostriedkov 

5.2. Opravy koľajových tratí 

5.3. Opravy napáj. systému 

6. Ostatné priame náklady 

6.1. Zákonné poistenie 

6.2. Iné priame náklady   

7. Priame náklady spolu 

8. Prevádzková réžia 

9. Náklady výkonu (vlastné náklady prevádzky) 

10. Správna réžia 

11. Úplne náklady 
Podľa Článku IV., bodu 2, skutočná výška straty z výkonov vo verejnom záujme má byť 

preukázaná v zmysle položiek kalkulačného vzorca nákladov na výkony. 

Príloha č. 4 k zmluve obsahuje všetky zo zákona o cenách prevzaté položky kalkulačného 

vzorca a všetky z vyhlášky k cenám (§ 3 zákon č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cenách) prevzaté  nákladové položky, ktoré sú z oprávnených nákladov vylúčené.  

Vyúčtovanie transferu je predkladané v hrubých ukazovateľoch vyššie uvedeného 

kalkulačného vzorca, nie v podrobných položkách tak, ako to uvádza platná zmluva.  

Vyúčtovanie v štruktúre, ako je predkladané na mesto, je pre účely kontroly odsúhlasenia 

výšky úhrady nepostačujúce.  

Kontrola  nespochybňuje správnosť údajov jednotlivých položiek, avšak dopracovať sa ku 

konečnej sume niektorých  položiek kalkulačného vzorca je obtiažne. 

Správnosť uvádzaných  ukazovateľov vo vyúčtovaní zo strany príslušného odborného útvaru 

mesta nie je kontrolovaná, resp. nie je o tom žiaden záznam. Podľa vyjadrenia 

kontrolovaného subjektu zo strany mesta neboli požadované ďalšie  doplňujúce výstupy. 

Zmluva o výkonoch neobsahuje podrobný spôsob výpočtu príspevku z verejného rozpočtu, 

čím nie je dodržané ustanovenie § 20 ods. (3) písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave v platnom znení. Pretože spoločnosť zabezpečuje prímestskú dopravu aj pre 9 

okolitých obcí, spôsob výpočtu pre vyúčtovanie úhrady pre mesto Prešov je potrebný.  
Ako vyplýva z ďalších zistení, problémom sa javia položky kalkulačného vzorca, ich výška 

ako aj  to, či sa jedná o oprávnený, resp. neoprávnený náklad  tak, ako sa to uvádza v bode 3. 

tejto správy. 

 

1.3. Náklady na zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve 

 Kontrolná  skupina skontrolovala nasledujúce nákladové položky, a to: 

 Mzdové náklady – v priebehu roka 2012 došlo kolektívnym vyjednávaním k úprave – 

zvýšeniu tarifnej mzdy s účinnosťou od 01.10.2012. Došlo  k navýšeniu hodinových 

sadzieb v tarifných triedach o 0,25 €, v priemere to je od 8 %  - 12 % . Pri mesačnej 

pevnej tarifnej mzde došlo k navýšeniu o 41 €, to je nárast o 7,3 %. K uvedenému 

zvýšeniu miezd je potrebné narátať primerané zvýšené odvody. Navýšenie v roku 2012 sa 

týkalo troch mesiacov, avšak prejaví sa aj vo vyúčtovaní transferu v roku 2013 

a v ďalších rokoch. V roku 2012 mzdové náklady boli  2 894 501,25 €, vrátane odmien 

členov orgánov spoločnosti a vyplatených odmien (13. mzda podľa Podnikovej 

kolektívnej zmluvy).   
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 Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) – v roku 2012 zamestnávateľ v zmysle zákona 

č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení prispieval 

výškou 3 % z objemu hrubej mzdy na účely dôchodkového sporenia pre všetkých 

zamestnancov, ktorí o to požiadajú.  

Cestný zákon 

V zmysle zákona o cestnej doprave (pôvodného  zákona č.168/1996 Z. z. ale aj nového  

 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave), zmluva o službách musí obsahovať všetky 

náklady na zamestnanca spojené s poskytovaním služieb dohodnuté v kolektívnej 

zmluve (§ 15 ods. 7 zákona č. 168/1996 Z. z., teda aj výšku príspevkov na DDS).  

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, platnej od 01.04.2002 do 31.12.2013 (tá sa 

vzťahuje na 3 zamestnávateľov: Dopravný podnik BA, Dopravný podnik KE a Dopravný 

podnik PO), v bode 3 je uvedené, že bližšie podmienky  týkajúce sa DDS budú 

dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve, čo sa nestalo. 

Podniková kolektívna zmluva 

V dodatku č. 1 k podnikovej kolektívnej zmluve na roky 1998 - 2000, podpísanej dňa 

23.09.1998, nový článok 8 „Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov“ sa uvádza, 

citujeme: „Zamestnávateľ zabezpečí realizáciu zákona č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom poistení (DDP) zamestnancov.  Na účely doplnkového dôchodkového 

poistenia bude zamestnávateľ platiť príspevok vo výške  3 % z hrubej mzdy pre všetkých 

zamestnancov, ktorí o túto formu poistenia prejavia záujem. 

 

Zákon 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení 

Zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení  bol zrušený 01.01.2005 

zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS). 

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o DDS,  platenie príspevkov zamestnávateľa a 

ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rozsahu upravenom týmto 

zákonom. Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia (čo nie je prípad DPmP, 

a.s.,), platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku môže dohodnúť zamestnávateľ so 

splnomocnenými zástupcami zamestnancov.  

Výška príspevkov dohodnutá podľa odseku 3 musí byť vyjadrená 

a) pevnou sumou, 

b) násobkom príspevku zamestnanca alebo 

c) percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa osobitného 

predpisu.  

  

Keďže zákon stanovuje možnosť dohodnúť výšku DDS tromi spôsobmi, podniková 

kolektívna zmluva mala takéto ustanovenie obsahovať. Tvrdenie kontrolovaného 

subjektu o tom, že všetky náklady na sociálny program vrátane príspevku na DDS (nie na 

poistenie) sú mestu a predstavenstvu známe je síce pravdivé, známe sú však len celkové 

náklady na DDS, nie dohodnutá výška príspevku zamestnávateľa na zamestnanca.  

O výške  príspevku DDS  predstavenstvo spoločnosti nejednalo.  

 

Vzhľadom na finančné možnosti mesta, ako aj na skutočnosť, že výška príspevku  sa 

započítava ako oprávnený náklad pre výpočet výšky dotácie, považujeme príspevok od 

zamestnávateľa vo výške 3 % z hrubej mzdy pre tých zamestnancov, ktorí o to 
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požiadajú za diskutabilný vo vzťahu k mestu a  ostatným mestským firmám 

a organizáciám.  

Pretože výška príspevku DDS nebola dohodnutá v platnej kolektívnej zmluve tak, ako 

to ukladá zákon o cestnej doprave, považujeme príspevok na DDS  v takejto výške 

za neoprávnený náklad pre výpočet  transferu (úhrady za služby). 

 

 Príspevok na stravovanie -  podľa § 152 ods. 3) Zákonníka práce, citujeme: 

„Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac 

však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v 

trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje 

príspevok podľa osobitného predpisu“. Podľa  § 152  ods. 4) toho istého zákona, sa 

cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky, ktorej hodnota musí 

predstavovať 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 

hodín.  

S účinnosťou od 1. septembra 2012 bola výška stravného stanovená na  sumu 4 € 

(stravné v časovom pásme od 5 – 12 hodín, opatrenie MPSVaR č. 248/2012 z 20. 

augusta 2012). 

Vykonanou kontrolou príspevku na stravovanie konštatujeme, že kontrolovaný subjekt 

pri výpočte príspevku  vychádzal nie z ceny lístka, ktorá  bola 3,60 €, ale zo stravného, 

ktoré bolo 4 € (pred 1.9.2012 to bolo 3,80 €).  

Ak by zamestnávateľ vychádzal z ceny lístka 3,60 € (tak, ako sa uvádza  v článku 3 

Podnikovej KZ, že zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie zamestnancov do 

výšky 55 %  hodnoty stravného lístka), oprávnený náklad na jedno jedlo by bol   

1,98 €.  

Akceptovaný príspevok na stravovanie  ako oprávnený náklad  mal byť do výšky 1,98 

€, nie do výšky 2,20 € na jedno jedlo.  

Vykonanou kontrolou výšky príspevku na stravovanie kontrolná skupina konštatuje, že 

zamestnávateľ prispieval na stravovanie z inej sumy ako bola dohodnutá v podnikovej 

kolektívnej zmluve. 

 

1.4. Pohľadávky 

K 31.12.2012 DPmP, a.s., evidoval pohľadávky z obchodného styku v členení: 

Účet 311 Odberatelia        93 607,39 € 

Účet 314  Poskytnuté preddavky              3 626,58 € 

Účet 315 Ostatné pohľadávky           744 967,15€ (v tom 674 743,73 € 

pohľadávky za cestovanie bez platného cestovného lístka - za r. 2009 – 2012) 

Daňové pohľadávky                                            95,26 € 

Celkovo                                                                    842 296,38 € 

 

Pohľadávky zo zmlúv za výkony vo verejnom záujme k 31.12.2012  

- voči mestu Prešov za roky 2008 – 2011       535 721,47 € 

- voči mestu Prešov za  rok 2012                    701 011,49 € 

- voči ostatným obciam  za rok 2012                57 556,92 €  

Celkovo                                                           1 294 289,88 € 

 

Celková výška pohľadávok k 31.12.2012 bola v sume 2 136 586,26 €, z toho 60,5 % 

predstavovali pohľadávky zo zmlúv za výkony vo verejnom záujme, t. j. 1 294 289,88 €. 
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Za rok 2012 boli  vytvorené opravné položky k pohľadávkam (účet 547 – Tvorba 

a zúčtovanie opravnej položky k ) v sume 192 651,80 €, z toho:   

- 185 129,37 € opravná položka k pokutám a  

- 7 522,43 € opravná položka  k pohľadávkam   

V zmysle Zmluvy  opravné položky tvoria oprávnený náklad. Vytvárajú sa k menovitej 

hodnote pohľadávok bez príslušenstva.  

Pre pohľadávky z prepravnej kontroly (pokuty), vzhľadom na ich nízku jednotlivú hodnotu, 

ale veľké množstvo spoločnosť prijala zásadu, že opravná položka sa vytvára vo výške 100 % 

na pohľadávky staršie ako 24 mesiacov. 

Odpis pohľadávky sa vykonáva v jej menovitej hodnote  vrátane príslušenstva. 

Pohľadávky za cestovanie bez platného cestovného lístka sú upomínané a potom vymáhané 

súdnou cestou, na súd je podaná do 1 roka od jej vzniku. Vymáhaním pohľadávok  za 

cestovanie bez platného cestovného lístka sa zaoberá právnik spoločnosti a advokátska 

kancelária  na základe Mandátnej zmluvy.  

 

Opravné položky – podľa §18 ods. 1)  Opatrenia  MF SR č. 23054/2002-92 zo dňa 

16.12.2002 sa opravná položka tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené 

predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 

Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je 

dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.  

V štruktúre uzatvoreného kalkulačného vzorca je zahrnutá aj opravná položka za cestovanie 

bez platného cestovného lístka, ktorá pre akciovú spoločnosť DPmP predstavuje 

potencionálnu stratu, ktorá v budúcnosti môže vzniknúť, ale nemusí (pretože niekto môže 

zaplatiť aj po 2 rokoch). Pri uzatváraní novej zmluvy odporúčame venovať opravným 

položkám za cestovanie bez platného  cestovného lístka (pokút) zvýšenú pozornosť 

a v zmluve  určiť jasné pravidlá tvorby opravných položiek.   

 

1.5. Ostatné zistenia 

 Vychádzajúc z predložených dokladov ku kontrole, spoločnosť sa vo vzťahu k okolitým 

obciam nechová ako podnikateľský subjekt, ale tak, akoby okolité obce boli jednotlivé 

časti Prešova a platia pre ne tie isté pravidlá ako pre mesto Prešov, ktorý je zakladateľom 

DPmP, a.s.  

 

 Odvody za neplnenie povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím – podľa 

§ 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.  z. o službách zamestnanosti, je zamestnávateľ 

povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak zamestnávateľ 

nezamestnáva určený povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím, je povinný 

odviesť na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zákonom stanovený odvod, prípadne 

realizovať náhradné plnenie zadaním zákazky, ktorá v zmysle zákona o službách 

zamestnanosti je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná 

medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so  zdravotným 

postihnutím vo výške povinného podielu a chránenou dielňou alebo chráneným 

pracoviskom.  

Podľa § 63 zákona o službách zamestnanosti spoločnosť mala zamestnať 9 zamestnancov 

so zdravotným postihnutím. V skutočnosti zamestnávala 7 zamestnancov, to znamená, že 
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podľa predloženého ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov 

so zdravotným postihnutím mali byť odvody len za dvoch zamestnancov v sume 1 862 €.   

Spoločnosť realizovala náhradné plnenie formou objednaných služieb na kondičné 

rehabilitácie pre zamestnancov od troch dodávateľov, ktorí spĺňali podmienku chránenej 

dielne, vo výške 5 720 €.  

Interná smernica podniku pre čerpanie sociálneho fondu v  bode 3.2. uvádza, že: 

„Príspevok na rehabilitáciu pracovnej sily sa poskytuje z nákladov akciovej spoločnosti, 

z toho dôvodu sa neposkytuje zo sociálneho fondu“. Podľa § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, služby na regeneráciu  pracovnej sily sa 

poskytujú zo sociálneho fondu. Konštatujeme, že suma 5 720 € je neoprávnený náklad 

a mal byť hradený z účtu sociálneho fondu  zamestnávateľa a nie zúčtovaný do 

oprávnených nákladov pre účely vyúčtovania dotácie.  

Sociálny fond bol v roku 2012 tvorený vo výške 1,5 % z úhrnu hrubých miezd a je 

nákladovou oprávnenou položkou pre výpočet dotácie.  

 

 Nájomné  -  na základe Nájomnej zmluvy č. 89/96 zo dňa 3.1.1996 uhrádza kontrolovaný 

subjekt  mestu nájomné za hmotný a nehmotný investičný majetok a drobný hmotný 

investičný majetok, v prílohe bližšie špecifikovaný, za účelom vykonávania podnikateľskej 

činnosti v zmysle predmetu činnosti akciovej spoločnosti. Nájomné  sa započítava  ako   

oprávnený náklad pre výpočet transferu, to znamená, že na jednej strane DPmP, a.s.  

zaplatí nájomné mestu a mesto to uzná ako oprávnený náklad, čím sa to vo  forme dotácie 

vráti kontrolovanému subjektu, ako rozdiel nákladov a výnosov. V roku 2012 bolo 

nájomné v sume 153 250 €. 

 

Z á v e r  

Keďže zmluva je dvojstranný právny akt, nižšie uvedené zistenia sa týkajú mesta ako 

objednávateľa, tak aj DPmP, a. s., ako dopravcu a to: 

 

- uzatvorená platná Zmluva na výkony vo verejnom záujme medzi mestom 

a kontrolovaným subjektom  nie je aktualizovaná v zmysle vyšších právnych noriem 

a podľa  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 

tak, ako je uvedené v bode 1. tejto správy 

- plán dopravnej obslužnosti územia nie je zostavený, objednávateľ (mesto) nedodržal 

ustanovenie § 20 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení 

- systém kontroly zo strany objednávateľa  je neúčinný a formálny pri preukazovaní straty 

dopravcu a odsúhlasovaní položiek kalkulačného vzorca, vyúčtovanie neobsahuje  

podpisový záznam zodpovedných osôb o správnosti vyúčtovania 

- je potrebné prehodnotiť a zreálniť štruktúru oprávnených a neoprávnených 

nákladov v kalkulačnom vzorci na výkony dopravcu 

- odporúčame venovať opravným položkám za cestovanie bez platného  cestovného lístka 

(pokút) zvýšenú pozornosť a zmluvne určiť pravidlá do akej výšky tieto budú tvoriť 

oprávnený náklad pre výpočet transferu (úhrady za služby)  

- termíny mesačných splátok na úhradu straty mesto nedodržiavalo, dochádzalo tak 

k porušeniu Článku IV, bodu 4. Dodatku č. 10 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme 

- v roku 2012 spoločnosť vykázala zisk  33 607 €, ktorý bol doplnený do rezervného fondu 

- kontrola  akceptuje zmluvu bez dohodnutého zisku,  ale vo vzťahu k  obciam  je potrebné 

sa touto problematikou zaoberať 
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- úhrada faktúr v sume 5 720 € na regeneráciu pracovnej sily mala byť hradená z účtu 

sociálneho  fondu zamestnávateľa, nie ako oprávnený náklad, keďže  na tento účel je zo 

zákona tvorený sociálny fond  

- zamestnávateľ prispieval na stravovanie zamestnancov z inej sumy, ako bola suma 

dohodnutá v podnikovej kolektívnej zmluve 

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa nebol dohodnutý 

v kolektívnej zmluve tak, ako to ukladá § 21 ods. 8 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave v platnom znení 

- odporúčame sledovať vývoj hospodárenia zo strany mesta  priebežne  a podrobnejšie 

s komentárom, prípadne sa  vyjadrovať aj  ku kolektívnej zmluve. 

 

Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta, za 

účasti prednostky MsÚ, vedúceho oddelenia povereného riadením verejnoprospešných 

činnosti a riaditeľa DPmP, a.s. dňa 18.11.2013. Kontrolovanému subjektu a mestu bola 

uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť ich 

kontrolnému orgánu do 30.12.2013. Opatrenia boli predložené. 

Písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 

finančnou kontrolou v zmysle § 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole v znení neskorších predpisov, DPmP, a.s.  ani mesto Prešov nepredložili 

 

 

2. Kontrola hospodárenia v Zariadení pre seniorov  Harmónia, Prešov – Cemjata 

za rok 2012 
 

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:  

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 359/2002 zo dňa 29.7.2002 zriadilo Domov dôchodcov, 

Prešov – Cemjata. 

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

Uznesením MsZ č. 371/2009 zo dňa 29.4.2009 bol schválený Doplnok č. 1 k Zriaďovacej 

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

„Zariadenie pre  seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata“. 

V priebehu roku 2012 došlo v zariadení k zmene vo  funkcií  riaditeľa zariadenia.  

Dňom 1.6.2012 vymenovalo MsZ  uznesením č. 215/2012 zo dňa 30.5.2012 za riaditeľa  

zariadenia  PhDr. Slavka Poptrajanovského. 

Kapacita zariadenia 

K 31.12.2012 bolo v zariadení umiestnených 150 prijímateľov sociálnej služby  (PSS), 

kapacita zariadenia je 150. 

Fyzický stav zamestnancov zariadenia ku koncu roka 2012 bol 80. 

 

2.1. Kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly 

Z predchádzajúcej kontroly, ktorá bola vykonaná v roku 2007 bola vyhotovená Správa 

č. 17//2007 zo dňa 15.11.2007. 

V zápisnici bolo kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov. Organizácia prijala 9 opatrení na odstránenie nedostatkov. 8 opatrení bolo 

splnených, 1 opatrenie týkajúce sa vedenia účtovníctva  v roku 2012 splnené nebolo (pozri 

bod   3. Správy). 
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2.2. Rozpočet 

Zariadenie pre seniorov Harmónia je mestská rozpočtová organizácia, ktorá  hospodári so 

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

Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v ZpS sa vypočítavá v zmysle 

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

výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov s účinnosťou od 17.07.2012 

(predtým podľa VZN č. 6/2011 zo dňa 06.06.2011). 

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

350 000 €.  

V priebehu roka bol rozpočet príjmov rozpočtovým opatrením zvýšený o 50 000 €, upravený 

na  400 000 €. 

Plnenie príjmov bolo vo výške 422 152,29 €. 

Prekročenie príjmov bolo vo výške 22 152,29 €        

 

Rozpočet bežných výdavkov  
Schválený rozpočet         1 269 491,00 € 

Upravený rozpočet          1 290 594,00 € 

Čerpanie                          1 312 741,69 €    

Prekročenie                           22 147,69 € 

                                   

Prekročenie výdavkov bolo na základe prekročenia vlastných príjmov a cudzích zdrojov, čo 

bolo v súlade § 14 ods. 2 písm. b)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

Schválený rozpočet výdavkov na mzdy a ostatné osobné vyrovnania  (OOV)  bol vo výške 

608 578 €, upravený rozpočet bol vo výške 561 000 €, čerpanie bolo vo výške 561 000 €.  

Konštatujeme, že výdavky na mzdy a OOV prekročené neboli. 

 

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

a doplnkov 

Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Pre daný účel má kontrolovaný 

subjekt spracované 

- Smernicu o obehu účtovných dokladov, na výkon účtovných dispozícií s finančnými, 

materiálovými a ostatným prostriedkami ZpS   

- Hospodársko – ekonomický poriadok (účinnosť od 01.07.2012) 

Kontrolou účtovných dokladov  predložených ku kontrole boli zistené rozdiely 

v inventarizácií v tom, že údaje uvedené v inventúrnych súpisoch, nezodpovedali údajom  

v celkovom inventarizačnom zápise. Následne nám kontrolovaný subjekt predložil ku 

kontrole Protokol z kontroly účtovných dokladov, ktorý bol vyhotovený na základe Príkazu 

riaditeľa č. 3 zo dňa 30.05.2013.  

Predmetom kontroly, ktorú vykonal  sám kontrolovaný subjekt,  bola kontrola účtovných 

dokladov za obdobie od 01.07.2012 do 31.03.2013. Bolo zistené nesprávne účtovanie na 

týchto účtoch, napr.:  

- V 7 prípadoch neboli zaúčtované účtovné predpisy na zaplatené preddavky za 

elektrickú energiu na účte 314 – Poskytnuté preddavky  

- V niektorých prípadoch nesprávne zaúčtované účtovné prípady na účte 315 – Ostatné 

pohľadávky 
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- V 10 prípadoch nesprávne účtované na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov 

obcí  

- Nesprávne zaúčtované na účte 384 – Výnosy budúcich období 

- V niektorých prípadoch nesprávne  účtované na účte 379 – Iné záväzky a pozostalosti 

- Nesprávne účtované na účte 321 – Dodávatelia (neúčtované o predpisoch faktúr, 

v niektorých prípadoch faktúry boli zaúčtované 2x) 

- Neúčtované o pohľadávkach klientov v roku 2012 

 

Zistené nedostatky organizácia odstránila v júni 2013, o čom kontrolnej skupine predložila 

Protokol z kontroly účtovných dokladov a Zoznam  opravených účtovných dokladov.  

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu k chybnému účtovaniu došlo počas zastupovania 

dlhodobej práceneschopnosti hlavnej účtovníčky.  

Konštatujeme, že účtovníctvo v roku 2012 nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne, 

zrozumiteľne tak, ako to ukladá § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom 

znení. 

Postupy účtovania 

Náhodilou kontrolou najčastejšie sa opakujúcich účtovných prípadov konštatujeme 

v niektorých prípadoch nedodržanie  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. 

Účtovný rozvrh 

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

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

ods. 6   a   § 13 zákona o účtovníctve. Nedostatky neboli zistené. 

Došlé faktúry 

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

požadovaných náležitostiach.  Faktúry sú doložené objednávkami, dodacími listami, krycími 

listami ku faktúram, krycími listami k vykonávaniu predbežnej finančnej kontroly 

a platobnými poukazmi na úhradu. Nedostatky neboli zistené.  

Účtovné doklady 

Podľa § 10 zákona o účtovníctve, sú účtovné doklady preukázateľné účtovné záznamy, ktoré 

obsahujú zákonom stanovené náležitosti. Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené, že 

niektoré účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za 

zaúčtovanie účtovného prípadu, čím nebol dodržaný § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 

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

Pokladnica 

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

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

výške 165 € (do 31.07.2012) od 01.08.2012 vo výške 350 € 

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

výške 85 € (do 31.07.2012) a od 01.08.2012 vo výške 100 € 

-  pokladnica dôchodková, limit denného zostatku pokladničnej hotovosti bol stanovený 

v sume 500 € (do 31.07.2012) a od 01.08.2012 vo výške 700 €  

Kontrolou výdajovej pokladnice nebolo zistené prekročenie stanoveného limitu. 
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Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú chronologicky číslované. Každý príjem 

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

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

Predbežná finančná kontrola je vykonávaná pri každom 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 neboli  zistené. 

V depozitnej a dôchodkovej pokladnici denné pokladničné  zostatky  neboli  prekročené.  

Inventarizácia 

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

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

Inventarizáciu kontrolovaný subjekt vykonal v zmysle Príkazu riaditeľa č. 15/2012 

a harmonogramu, ktorý obsahoval vecnú a časovú postupnosť vykonania inventarizácie, 

zoznam členov ústrednej inventarizačnej komisie a dielčich inventarizačných komisií. 

Riadna inventarizácia bola zahájená 3.12.2012, ako vyplýva z protokolu z prejednania 

výsledkov inventarizácie. 

Jednotlivé inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy obsahovali náležitosti v súlade s § 30 

ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002  Z.z. o účtovníctve v platnom znení.  

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

ako mu to ukladá § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve.  

Kontrolou bol zistený nesúlad inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu v prípade 

niektorých účtov. O nedostatkoch pojednáva začiatok v bode 3. Správy. 

Vyradenie majetku – v priebehu roka 2012 kontrolovaný subjekt vyradil majetok v hodnote 

18  916,90 €. Vyradenie sa týkalo drobného hmotného majetku, šatstva a obuvi zamestnancov 

a knižnice.  

 

Pohľadávky a záväzky 

Ku koncu roka predstavovali pohľadávky sumu 1 683,23 €. Všetky pohľadávky boli v dobe 

splatnosti.  

Krátkodobé záväzky boli v sume 84 352,89 €, dlhodobé 682,09 €. 

 

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 predbežnú finančnú kontrolu, ktorou sa overuje 

každá pripravovaná finančná operácia.  

Na daný účel mala organizácia spracované interné smernice a to: 

Smernica riaditeľky č. 4/2010 o postupe pri vykonávaní finančnej kontroly (platná do 

01.06.2012). 

Smernica o postupe pri vykonávaní finančnej kontroly (platná a účinná od 1.6.2012). 

Vykonanou kontrolou konštatujeme, že kontrolovaný subjekt vykonával predbežnú finančnú 

kontrolu tak, ako to ukladá  § 9 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom 

znení a v súlade s internými Smernicami (dátum a podpis).  Avšak vzhľadom na kontrolné 

zistenia uvedené v bode 3. konštatujeme, že v niektorých prípadoch bola táto predbežná 

finančná kontrola vykonávaná formálne. 
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2.5. Verejné obstarávanie 

Kontrolovaný subjekt prijal k verejnému obstarávaniu Smernicu na postup pri aplikácii 

zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, účinnosť smernice od 1. júla 2012. Týmto dňom skončila platnosť predchádzajúcej 

smernice o verejnom obstarávaní z 1. januára  2011.  

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

pri prácach ≤ 20 000 €. 

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami bolo v zmysle smernice  potrebné vykonať 

prieskum trhu, ak predpokladaná hodnota zákazky 

- Na dodanie tovaru je rovná alebo vyššia ako 1 400 € 

- Na poskytnutie služieb je rovná  alebo vyššia ako  3 000 € 

- Na uskutočnenie prác je rovná alebo vyššia ako  10 000 € 

V roku 2012 organizácia  uskutočnila 13 verejných obstarávaní (okrem obstarávania 

potravín), všetky obstarávania boli v druhom polroku 2012.   

Obstarávané tovary, služby a práce   boli zákazkami    s nízkou hodnotou,  pri ktorej 

kontrolovaný subjekt   vykonal prieskum trhu oslovením  3  dodávateľov:  

1. Oprava a výmena radiátorov v dome č. 6 (Thália)  a   č. 7 (Diana) - zákazka s nízkou 

hodnotou 

2. Interiérové vybavenie – dodávka a montáž kancelárskeho nábytku (kancelária č. 1 

ekonomický úsek, a č. 2 sociálny úsek) na odd. č. 20 v ZpS – zákazka s nízkou hodnotou 

3. Výroba a montáž interiérového vybavenia na odd. 9 (Nona) v ZpS Harmónia – zákazka 

s nízkou hodnotou  

4. Údržba a oprava bleskozvodov – odstránenie závad po odbornej prehliadke a skúške 

zariadenia v ZpS Harmónia – zákazka s nízkou hodnotou 

5. Oprava miestností HSV a PSV práce na odd. č. 4 v ZpS Harmónia – zákazka s nízkou 

hodnotou 

6. Interiérové vybavenie v ZpS Harmónia – nákup postelí s úložným priestorom, 

potravinových skríň a políc nad posteľ  - zákazka s nízkou hodnotou 

7.   Interiérové vybavenie v ZpS Harmónia – nákup skríň – zákazka s nízkou hodnotou 

8.  Výmena okien na odd. č. 9 (Nona) v ZpS Harmónia – zákazka s nízkou hodnotou 

9. Nákup – Dynamická akumulačná pec a podložka pod pec v počte 8 ks v ZpS Harmónia – 

zákazka s nízkou hodnotou 

10. Výmena okien a dverí na odd. č. 3 (Viktória) v ZpS Harmónia – zákazka s nízkou 

hodnotou 

11. Výmena okien a murárske práce na odd. č. 3 (Viktória), na odd. č. 1 (Prima), na odd. 

práčovňa v ZpS Harmónia – zákazka s nízkou hodnotou 

12.  Výmena okien a dverí na odd. č. 8 – zákazka s nízkou hodnotou 

13.  Oprava omietok a maľby v stravovacej prevádzke – zákazka s nízkou hodnotou 

Výber dodávateľa sa uskutočnil prieskumom trhu. Z troch oslovených uchádzačov  bola 

zákazka zadaná firme, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 15 474,41 € s DPH.  S vybraným 

uchádzačom bola uzatvorená Zmluva o dielo dňa 6. júla 2012.  

Pri kontrole sme vychádzali z faktúry, zo súpisu vykonaných prác, z rozpočtu – opravy 

omietok a maľby, na základe ktorého bola vykonaná fakturácia a tiež z obhliadky na mieste.  

Obhliadkou jedálne na mieste sa práce vykonané na strope nedali preukázať. Po celom 

obvode stropu jedálne bola špára – akrylový tmel sa delil od stien. Vytmelenie po obvode 

jedálne v čase kontroly nebolo urobené.  
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Ak boli práce vykonané tak, ako tvrdí kontrolovaný subjekt, a aj napriek tomu po celom 

obvode jedálne špáry vznikli, bolo potrebné vzniknuté nedostatky včas reklamovať. 

Zároveň konštatujeme, že napriek vysokej finančnej sume  za  maľovanie a krátkemu 

časovému úseku, ktorý uplynul od doby maľby do času kontroly,  opadávanie omietok 

a tvorba  plesní na stenách  jedálne a kuchyne naďalej pretrváva. Uvedený problém je 

potrebné riešiť koncepčne, v opačnom prípade naďalej bude dochádzať  k neefektívnemu 

vynakladaniu  finančných prostriedkov na daný účel. 

 

V priebehu roku organizácia robila rekonštrukciu jednotlivých bytových domov a následne 

pre opravené bytové domy  obstarávala tovary, práce a služby podľa Spoločného slovníka 

obstarávania. 

Kontrolný orgán odporúča v budúcnosti najprv nakumulovať prostriedky na opravy 

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

výhodnejšie ceny.  

 

Z á v e r  

Vykonanou kontrolou v ZpS Cemjata – Prešov, konštatujeme tieto kontrolné zistenia: 

- Pri inventarizácií zistený nesúlad  inventúrnych súpisov s inventarizačnými zápismi, 

čím nebol dodržaný § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 

- Účtovníctvo v roku 2012 nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne, 

zrozumiteľne tak, ako to ukladá § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v platnom znení so zisteniami uvedenými v bode 3 tejto  Správy 

- Nedodržanie 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 

- Niektoré účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za 

zaúčtovanie účtovného prípadu, čím nebol dodržaný § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 

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

- Vzhľadom na kontrolné zistenia uvedené v bode 3 Správy, v  niektorých prípadoch 

predbežná  finančná  kontrola bola vykonávaná formálne, čo je v rozpore s § 9 

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

- Stanovené denné limity zostatkov pokladničných hotovosti neboli prekročené 

- Prekročenie výdavkov o 22 147,69 € bolo z titulu   prekročenia vlastných príjmov a       

cudzích zdrojov, čo je v súlade s § 14 ods. 2 písm. b)  zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

- Opadávanie omietok a tvorbu plesní na stenách jedálne a kuchyne je potrebné riešiť 

koncepčne, v opačnom prípade bude dochádzať k neefektívnemu vynakladaniu 

finančných prostriedkov na daný účel 

 

 Správa o výsledkoch vykonanej kontroly bola prerokovaná na úrovni primátora mesta, za 

účasti riaditeľa sekcie služieb občanom, a riaditeľa ZpS Harmónia, a.s. dňa 20.01.2014. 

Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu v termíne do 28.2.2014 

a písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov do 30.04.2014. 

Správa  o splnení prijatých  opatrení bola predložená v termíne. 
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3. Kontrola podnikateľskej činnosti MsÚ za 1. polrok 2013 
 

Mesto  vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom Mestského informačného centra 

(MIC). Osvedčenie o živnostenskom podnikaní bolo mestu vydané dňa 26.03.2012. 

Predmetom živnosti  je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby a reklamné 

a marketingové služby. 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v platnom znení,  „Ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť, výnosy a náklady na túto činnosť 

sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto 

činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení zostáva v 

plnom rozsahu obci ako doplnkový zdroj financovania“. 

Finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti sú vedené na samostatnom mimorozpočtovom 

účte v ČSOB, a.s., číslo účtu 4015739738/7500. 

Stav peňažných prostriedkov na podnikateľskom účte: 

k 30.06.2013   v sume         7 644,62 €  

k 12.12.2013   v sume       11 978,98 € 

3.1. Predaj tovaru 

Predaj tovaru v MIC pozostáva z: 

- Komisného predaja -  predaj tovaru od jednotlivých dodávateľov tovaru, na základe 

Zmlúv o predaji, Zmlúv o obstaraní predaja veci, Komisionálnej zmluvy 

(podnikateľská činnosť) 

- Predaj z vlastnej činnosti – predaj  predmetov, ktoré MIC získalo od mesta, prípadne 

ako dar od iného subjektu (napr. od VÚC)  

Dosiahnuté tržby za predaj  predmetov z  vlastnej činnosti si MIC ponecháva na 

svojom podnikateľskom účte, čo v prípade predmetov získaných od mesta nie je 

správne, pretože výdavky znáša mesto a tržby MIC. Tržby, resp. aspoň časť z nich by 

mala  byť  odvedená na bežný účet mesta. 

3.2. Náklady a výnosy na podnikateľskú činnosť 

Náklady na podnikateľskú činnosť sú vedené na účte  504 – Predaný tovar 

                                                                                     504 – Predaj služieb (vstupenky) 

Výnosy z podnikateľskej činnosti sú vedené na účte  604 – Tržby za tovar 

                                                                                    602 – Tržby z predaja služieb 

Stav nákladov a výnosov na podnikateľskú činnosť k 30.06.2013 bol takýto: 

Náklady      3 044,84  € 

Výnosy         6 849,85  € 

HV /zisk/      3 805,01  € 

 

Do nákladov na podnikateľskú činnosť sú zahrnuté len dva druhy nákladov a to: 

náklady účtu 504 – Predaný tovar a náklady účtu 504 – Predaj služieb.  

Nie sú tu zahrnuté osobné náklady zamestnancov podieľajúcich sa na podnikateľskej činnosti 

a režijné náklady na prevádzku priestorov, v ktorých sa podnikateľská činnosť vykonáva, 

alebo ich adekvátna časť.  Zamestnanci vykonávajú v daných priestoroch hlavnú ale aj 

podnikateľskú činnosť. 
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Hradenie výdavkov na podnikateľskú činnosť z rozpočtu mesta je v rozpore s § 18 ods. 

2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 

znení, podľa ktorého náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej, čo 

v tomto prípade neplatí, pretože osobné a režijné náklady sú plne hradené z rozpočtu 

mesta.  

Ak by sa adekvátna časť výdavkov preúčtovala z hlavnej činnosti na činnosť podnikateľskú, 

znížil by sa výsledok podnikateľskej činnosti.  

Na uvedené skutočnosti poukázal  v záverečnom stanovisku k záverečnému účtu za rok 2012 

aj hlavný kontrolór mesta s tým, že odporúčal, aby mesto do nákladov  za podnikateľskú 

činnosť zahrňovalo všetky náklady, ktoré sú vynakladané na dosiahnutie príjmov. 

Mesto odporúčania hlavného kontrolóra zo dňa 26.04.2013 a do času  vykonávania kontroly 

neakceptovalo. 

 

Z á v e r 

Vykonanou kontrolou konštatujeme, že: 

- Náklady a výnosy na podnikateľskú činnosť mesto sleduje na samostatnom 

mimorozpočtovom účte, čo je v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 

- Vykazované náklady na podnikateľskú činnosť nezahŕňajú reálne osobné  a režijné 

náklady, čo je v rozpore s § 18 ods. 2) druhá veta, zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení   

- Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení za rok 2012 v sume 4 311,12 € zostal  

na podnikateľskom účte, v čase kontroly nebol prevedený na bežný účet mesta, ako 

doplnkový zdroj financovania 

 

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

prednostky MsÚ, riaditeľa sekcie majetkovej a ekonomickej, riaditeľky  sekcie poverenej 

riadením sekcie strategického rozvoja a vedúceho oddelenia podnikateľskej činnosti, 

cestovného ruchu a MIC dňa 20.01.2014. Kontrolovanému subjektu bola uložená 

povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť ich 

kontrolnému orgánu v termíne do 28.02.2014.  

Kontrolovaný subjekt nepredložil kontrolnému orgánu prijaté opatrenia ani o tom nepodal 

písomnú správu tak, ako mu to bolo uložené v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

následnej finančnej kontroly. 

 

4. Kontrola hospodárenia v ZŠ Važecká 11 v Prešove za rok 2012 
 

4.1. Zákonom stanovené podklady 

Zriaďovacou listinou zo dňa 28.06.2002 bola Okresným úradom v Prešove s účinnosťou od 

01.07.2002 na dobu neurčitú zriadená Základná škola na ul. Važeckej č. 11 ako samostatná 

rozpočtová organizácia na úseku školstva. ZŠ je právnickou osobou.  

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine vydaným  pod č. 53/02 DZL zo dňa 29.07.2002 

s účinnosťou od 01.07.2002 prešla v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľská funkcia na Mesto Prešov. 
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Dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine vydaným Mestom Prešov pod č. Q/282-15/2007 zo dňa 

30.03.2007  boli doplnené ďalšie náležitosti 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 Važecká. 

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

04.08.2009 bola zriaďovacia listina doplnená v časti – súčasti školy o Školské stredisko 

záujmovej činnosti pri ZŠ Važecká 11 na základe rozhodnutia MŠ SR s účinnosťou od 

01.09.2009.  

Základná škola mala v roku 2012 priemerný počet zamestnancov 46, z toho pedagogických 

34,5 a nepedagogických 11,5  a priemerný počet žiakov 324.  

Zmluvou o prevode správy č. 1/2008 bol Mestom Prešov ako vlastníkom zverený majetok 

do správy Základnej škole na Važeckej ul. 11 s účinnosťou a podľa stavu k 01.01.2008. Tento 

stav majetku bol aktualizovaný Dodatkom č. 1 od 01.08.2008 (rekonštrukcia ihriska pri ZŠ 

Važecká), Dodatkom č.2 k 01.01.2009 a Dodatkom č. 3 k 01.01.2011 (na základe súpisu 

prírastkov a úbytkov majetku vypracovaného správcom) a Dodatkom č. 4 od 01.06.2011 

(rekonštrukcia striech nad vstupmi – ZŠ Važecká). 

Základná škola vykazuje podľa súvahy k 31.12.2012 spolu majetok vo výške 1 835 600,29 € 

brutto (bez opravných položiek). Okrem toho podľa inventarizácie k 31.12.2012 vykazuje 

drobný hmotný a nehmotný majetok v hodnote 267 207,62 € evidovaný na podsúvahe.  

 

4.2.Rozpočet školy 

Listom zriaďovateľa zo dňa 17.01.2012 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 školy upravovaný 5-krát. Posledná úprava 

rozpočtu bola vykonaná listom z  28.12.2012. Najväčšie úpravy rozpočtu sa týkali dotácie zo 

ŠR, ktorá bola upravovaná 2-krát, a to uznesením č. 218/2012 z 30.05.2012 zníženie o 30 749 

€ (pokles počtu žiakov) a uznesením č. 309/2012 zo 17.12.2012 zvýšenie o 52 781 € (nárast 

počtu žiakov).  

Upravený rozpočet príjmov organizácie k 31.12.2012 predstavoval celkom sumu 

636 339,70 €, v tom z dotácie zo ŠR (na mzdy a prevádzku ZŠ – prenesené kompetencie) 

485 045,70 €,  z dotácie od mesta (na mzdy a prevádzku ŠKD, ŠJ, ŠSZČ– originálne 

kompetencie) 110 984 €, z vlastných príjmov 31 910 € (poplatok za ŠKD a ŠSZČ,  nájomné,  

réžia za stravovanie zamestnancov) a z prostriedkov ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi vo 

výške 8 400 €.  

Skutočné vlastné príjmy celkom boli dosiahnuté vo výške 41 460,98 €, t.j. prekročenie vo 

vzťahu k rozpočtu vo výške 9 550,98 €  najmä v položke príjmy z prenájmu, platby za stravné 

a tuzemské bežné granty (dary, projekt). 

Skutočné bežné výdavky boli čerpané vo výške 649 847,77 €, t.j. prekročenie v porovnaní 

s rozpočtom vo výške 13 508,07 €. Prekročenie rozpočtu výdavkov bolo z titulu prekročenia 

vlastných príjmov organizácie a  kreditových príplatkov zaslaných 10.12.2012, ktoré boli 

nezohľadnené v schválenom rozpočte. 

Kapitálové výdavky neboli v kontrolovanom období rozpočtované a čerpané. 

V kontrolovanom období mala ZŠ zriadené tieto účty v ČSOB, pobočka Prešov: 

SYU 222        výdavkový rozpočtový účet 

SYU 223        príjmový rozpočtový účet, projektový rozpočtový účet 

SYU 221 8     potravinový účet 

SYU 221 15   darovací účet 
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SYU 221 12   účet sociálneho fondu 

SYU 221 17   depozitný účet 

 

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

audite v znení zmien a doplnkov  

Kontrolovaný subjekt má k uvedenému zákonu spracovanú Smernicu na zabezpečenie 

vykonávania finančnej kontroly (ďalej len FK) v pôsobnosti základnej školy Važecká 11 

Prešov s účinnosťou od 02.01.2012. Súčasťou tejto smernice je Príloha č.1 - Zásady 

vykonávania predbežnej finančnej kontroly, v ktorej sú rozdelené kompetencie pre 

vykonávanie predbežnej FK pre jednotlivých zamestnancov pri vykonávaní predbežnej 

finančnej kontroly podľa jednotlivých druhov finančných operácií.  

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

finančných operácií, a to na objednávkach, faktúrach, platobných poukazoch, zmluvách, na 
výdajkách zo skladu, príjemkách potravinového tovaru v ŠJ a na pokladničných dokladoch. 

Predbežná FK bola vykonávaná poverenými zamestnancami v zmysle Zásad vykonávania 

predbežnej FK. Kontrolná skupina konštatuje, že novela zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite bola účinná od 01.03.2012, avšak kontrolovaný subjekt 

predbežnú FK vykonával v zmysle tejto novely podľa novej úpravy na základe predložených 

dokladov už od januára 2012, to znamená, že nová pečiatka bola dodatočne použitá pre 

obdobie január - február 2012.  Kontrolná skupina ďalej zistila, že v kontrolovanom období 

základná škola (ďalej len ZŠ) nevykonávala predbežnú FK dôsledne, a to v zmysle textu 

predtlače príslušnej pečiatky (nebol presne uvedený charakter finančnej operácie - body a-e 

v texte pečiatky). 

Predbežná FK nebola vykonávaná na cestovných príkazoch,  pri príjmoch za Školské 

stredisko záujmovej činnosti (ďalej len ŠSZČ) a za Školský klub detí (ďalej len ŠKD) a 

v dvoch prípadoch pri uzatvorení zmluvy o nájme.  

Konštatujeme nedodržanie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v platnom znení. 

Priebežnú finančnú kontrolu kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období 

nevykonával, čo má uvedené aj v Článku 5 Smernici na zabezpečenie vykonávania finančnej 

kontroly. 

 

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

a doplnkov 

Kontrolovaný subjekt má k tejto oblasti spracovaný Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva 

s účinnosťou od 01.01.2012 a Zásady pre obeh účtovných dokladov a na vykonávanie 

dispozícií s finančnými, materiálovými a ostatnými hospodárskymi prostriedkami a na ich 

preskúmavanie a schvaľovanie s účinnosťou od 01.01.2011. 

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 doložil ku kontrole denník, hlavnú knihu a účtový rozvrh. Nedostatky 

neboli zistené.  
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Spôsob účtovania 

Organizácia má pri vedení účtovníctva postupovať v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve a Opatrenia č. MF/16786/2007-31o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 

osnove pre rozpočtové organizácie.  

Kontrolné zistenia: 

-zúčtovanie bežného transferu poskytnutého zo ŠR na úhradu výdavkov na prenesené 

kompetencie nebolo vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, a to napr. zálohová faktúra č. 

201202001 Raabe, zálohová faktúra č. 201202002 Ives, faktúra č. 20122053 D-Band, faktúra 

č. 20122136 Raabe, faktúra č. 20122137 Komensky, faktúra č. 20122140 D-Band, faktúra č. 

20122141 NUSSY, faktúra č. 20122142 BTS-PO a iné 

-účtovanie predpisu faktúry sa uskutočnilo nie pri vzniku záväzku, ale  pri jej úhrade  

-v niekoľkých prípadoch bolo prevedené zaúčtovanie účtovného prípadu s iným dátumom ako 

bol na účtovnom doklade (výpis z banky), čo v 1 prípade spôsobilo, že zostatok výdavkového 

účtu v hlavnej účtovnej knihe nebol v súlade s výpisom z účtu, a to k 30.04.2012  

-nevyfakturované dodávky potravín na konci mesiaca (prijaté na základe dodacích listov) 

neboli účtované na účte 326 Nevyfakturované dodávky, ale jednou sumou na účte 321 

Dodávatelia (napr. k 31.12.2012 je podľa uzávierky ŠJ nevyfakturovaných 1 284,38 €, pričom 

v účtovníctve nie sú vôbec zaúčtované) 

Kontrolná skupina konštatuje, že v uvedených prípadoch organizácia nepostupovala v zmysle 

Opatrenia č. MF/16786/2007-31o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre 

rozpočtové organizácie, a tým nedodržala § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v platnom znení. 

-v niekoľkých prípadoch neboli k účtovným prípadom doložené interné účtovné doklady, čím 

organizácia nedodržala § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.  

Došlé faktúry 

Došlé faktúry boli zaevidované v  knihe došlých faktúr a osobitne boli zaevidované zálohové 

faktúry v Knihe dodávateľských zálohových faktúr.  Knihy boli vyplnené v náležitostiach 

podľa predtlače. V knihe dodávateľských faktúr boli zaevidované aj interné faktúry vystavené 

školskou jedálňou za režijné 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. K 31.12.2012 boli neuhradené faktúry vo 

výške 547,56 €.   

Odoslané faktúry 

V knihe odberateľských faktúr boli zaevidované faktúry za nájomné a energie v zmysle 

uzavretých zmlúv o nájme nebytových priestorov. Kniha bola vyplnená podľa predtlače.  

Objednávky 

Objednávky, ktoré zadával riaditeľ ZŠ a vedúca ŠJ za potraviny boli vystavované v 

predpísaných náležitostiach a  doložené k faktúram. Objednávky boli zaevidované v Knihe 

dodávateľských objednávok.  

Pokladňa 

Správou pokladne školy, evidenciou a dokumentáciou pokladničných operácií bola poverená 

ekonómka školy, s ktorou bola uzavretá a podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti za 

hodnoty pokladničnej hotovosti. Limit pokladničnej hotovosti bol stanovený v zmysle 

Stanovenia výšky denného pokladničného limitu v pokladni na 800 € a v kontrolovanom 

období bol dodržaný. Pokladničné doklady boli vyplňované podľa predtlače a boli 

zaevidované do pokladničnej knihy. Na realizáciu nákupov v hotovosti boli v organizácii 

zriadené aj pokladňa sociálneho fondu (ďalej SF) a pokladňa  pre nákup surovín na prípravu 
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bezlepkovej diéty.  Niektoré doklady z registračnej pokladne doložené k výdavkovým 

pokladničným dokladom (ďalej VPD) boli slabo čitateľné, preto kontrolná skupina odporúča 

takéto doklady kopírovať z dôvodu zachovania ich trvalosti v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve.  

Kontrolné zistenia: 

-v 1 prípade nedoložený doklad z registračnej pokladne o kúpe skipasu – VPD č. 35 zo dňa 

13.02.2012 (doložený nečitateľný skipas), čím organizácia nedodržala § 8 ods. 4 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a teda nie je možné identifikovať hodnotu 

prvotného účtovného dokladu. 

Evidencia skladového hospodárstva 

Organizácia účtuje zásoby spôsobom A na účte SYU 112 bez použitia kalkulačného účtu. 

Skladová evidencia čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb a potravín je vedená 

v dátových súboroch počítača a zabezpečujú ju ekonómka ZŠ za čistiace prostriedky 

a kancelárske potreby ZŠ a vedúca ŠJ za čistiace prostriedky a potraviny v ŠJ. S uvedenými 

zamestnankyňami je uzavretá Dohoda o hmotnej zodpovednosti. K nákupu zásob čistiacich 

prostriedkov boli vystavované príjemky a k výdaju výdajky. Príjem na sklad potravín bol 

realizovaný na základe príjemiek. Výdaj zo skladu potravín bol doložený obratovou súpiskou 

zásob.  

Priamo do spotreby bol účtovaný materiál na opravy a  údržbu, odborná literatúra, noviny 

a tlačivá, vybavenie lekárničky, osobné ochranné prostriedky. Priamo do spotreby bol tiež 

účtovaný drobný hmotný majetok od 0 – 1700 €, pričom od hodnoty 16,60 € bol zaevidovaný 

aj v podsúvahovej evidencii, a to jedným zápisom na konci účtovného obdobia. Operatívno-

technická evidencia materiálu účtovaného priamo do spotreby bola zabezpečená v ŠJ v knihe 

materiálových zásob a v prípade údržbárskeho materiálu na kartách. Náhodnou kontrolou 

operatívno-technickej evidencie materiálu nedostatky neboli zistené.  

 

Kontrolou evidencie skladu potravín, a to porovnaním zostatku z mesačného hlásenia 

hospodárenia skladu a účtovného stavu zásob bol zistené nasledovné rozdiely,  a to 

k 31.03.2012 a k 30.04.2012 vo výške +2,80 €, k 31.05.2012 rozdiel +6,78 €, k 30.09.2012 

a k 31.10.2012 rozdiel -0,01 €, k 30.11.2012 a k 31.12.2012 rozdiel -0,02 €. Kontrolná 

skupina odporúča zosúladiť účtovanie skladu potravín so skutočnosťou. 

 

4.5. 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.  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 na uvedenom účte sústreďovala 

rozpočtová organizácia aj prostriedky z úhrad režijných nákladov súvisiacich so stravovaním 

a úhrady za vydané stravovacie karty, ktoré mesačne prevádzala na príjmový účet a používala 

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

režijné náklady za mesiac december.  

Prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD a ŠSZČ boli vyberané vo výške stanovenej 

Rozhodnutím riaditeľa školy vydaným pre príslušný školský rok v zmysle VZN mesta Prešov 

č. 3/2011, resp. VZN mesta Prešov č. 3/2012. V prípade ŠKD bol stanovený príspevok vo 

výške 8 € mesačne. V zákonom stanovených prípadoch (ak zákonný zástupca predložil 

doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi) bol Rozhodnutím mesta Prešov 

tento príspevok znížený na 1,50 € mesačne v školskom roku 2011/2012 a na 4 € v školskom 
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roku 2012/2013. V prípade ŠSZČ bol príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stanovený vo 

výške 2 € mesačne. Rozhodnutím mesta Prešov bol vo vyššie uvedených zákonom 

stanovených prípadoch v školskom roku 2011/2012 odpustený a v školskom roku 2012/2013 

znížený na 1 € mesačne. Všetky tieto príjmy boli v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. 

z. sústreďované na príjmovom účte organizácie.  

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

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

použité  1-krát vo výške 272,23 € prostredníctvom rozpočtu organizácie v zmysle § 23 ods. 2 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Príjmy a výdavky organizácie boli triedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle § 

4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   

Kontrolné zistenie: 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD bol v zmysle Rozhodnutia riaditeľa ZŠ 

z 05.09.2011 vyberaný spolu s úhradou stravného na potravinový účet a úhrady za ŠKD 

v období od januára do júna 2012 boli preposielané jednou sumou z potravinového na 

príjmový účet organizácie, čo nie je v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  Od septembra 2012 boli príspevky na čiastočnú 

úhradu nákladov v ŠKD vyberané v hotovosti do pokladne školy a prevádzané na príjmový 

účet organizácie v súlade s citovaným zákonom.  

 

4.6. Inventarizácia majetku  

Riaditeľ školy vydal dňa 05.12.2012 „Príkaz na vykonanie ročnej inventarizácie 

hospodárskych prostriedkov“ v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

Zároveň stanovil harmonogram inventarizácie k 31.12.2012, určil zloženie hlavnej 

inventarizačnej komisie a dielčich inventarizačných komisií.   

Fyzická inventúra bola vykonaná pri dlhodobom hmotnom majetku, drobnom hmotnom 

majetku nad 16,60 € (označené ako DHM II), zvláštnych učebných pomôckach (ďalej ZUP), 

ktoré organizácia eviduje na podsúvahe, materiáli na sklade (čistiace prostriedky a potraviny 

v ŠJ). Organizácia zinventarizovala aj drobný hmotný a nehmotný majetok do hodnoty 16,59 

€, ktorý vedie v operatívno-technickej evidencii, avšak neúčtuje o ňom na podsúvahe. 

Dokladová inventúra bola vykonaná za účty 021, 022, 081, 082, 112, 221, 222, 223, 261, 314, 

315, 318, 321, 323, 324, 336, 342, 351, 354, 355, 357, 379, 381, 384, 428, 472, 771, 391, 378, 

782.  

Z fyzickej a dokladovej inventúry boli spracované inventúrne súpisy. Ku každému 

inventúrnemu súpisu v rámci dokladovej inventúry bol doložený inventarizačný zápis. 

Zároveň bol spracovaný súhrnný inventarizačný zápis, ktorý 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.  

Kontrolné zistenia: 
-v prípade SYU 112 účtovný stav nezodpovedá skutočnému stavu vyčíslenému v inventúre 

potravín. Na sklade potravín je stav potravín nižší o 0,02 €, čím konštatujeme nesprávne 

vykonanie inventarizácie 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 20 440,60 € 

(okrem učebníc), v tom DHM II a ZUP evidované na podsúvahe v hodnote 14 261,91 €, 

o čom bola spísaná dňa 05.12.2012 Zápisnica z vyraďovania majetku za rok 2012. Hmotný 

majetok bol vyradený z dôvodu nefunkčnosti, rozbitia, zastaralosti, neaktuálnosti, 
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hygienických dôvodov a zničenia. K vyraďovaným elektrickým zariadeniam a spotrebičom 

bola vypracovaná technická správa o ich nefunkčnosti a nerentabilnosti ich opravy. Na návrh 

ústrednej vyraďovacej komisie vykonala likvidačná komisia likvidáciu vyradených 

predmetov, o čom bol spísaný záznam o likvidácii zo dňa 12.12.2012.  

Organizácia v kontrolovanom období nadobudla drobný hmotný a nehmotný majetok, 

učebné a zvláštne učebné pomôcky a knihy nákupom z vlastných príjmov a z prostriedkov 

dotácie na  prenesené a originálne kompetencie v celkovej hodnote 17 947,43 €, z toho 

majetok evidovaný na podsúvahe predstavoval hodnotu 16 813,21 €.  

V kontrolovanom období mala organizácia zapožičaný aj drobný hmotný a nehmotný majetok 

v rámci projektu Infovek v celkovej hodnote 19 551,375 € na základe Zmluvy o výpožičke č. 

1250/2003 a Dodatku č. 1 a č. 2 k tejto zmluve. Časť z tohto majetku bola v kontrolovanom 

období prevedená do správy ZŠ Važecká, a to Darovacou zmluvou zo dňa 14.06.2012 

uzatvorenou medzi Ústavom informácií a prognóz školstva a Mestom Prešov, čo sa prejavilo 

preúčtovaním príslušnej hodnoty majetku na podsúvahe (z účtu 782 na účet 771). Hodnota 

uvedená v prílohe darovacej zmluvy nie je totožná so sumou preúčtovanou na 

podsúvahe. 

Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladnici základnej školy, pokladnici školskej 

jedálne a pokladnici prostriedkov sociálneho fondu bola vykonaná štyrikrát za účtovné 

obdobie v zmysle § 29 ods. 3 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, a to na 

základe Príkazu na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov a cenín v pokladnici 

školy. V príkaze bola menovaná 3-členná inventarizačná komisia, ktorá vykonala 

inventarizáciu pokladne k 31.01.2012, 31.05.2012, 14.09.2012 a k 31.12.2012. Z výsledku 

inventarizácie bol vždy vyhotovený Inventúrny súpis ku dňu vykonania inventúry, kde bolo 

uvedené pokladničné skontro zistenej pokladničnej hotovosti a následne uvedené, že fyzický 

stav sa rovná stavu v pokladničnej hotovosti. Bola vyhotovená aj Správa o vykonaní 

inventarizácie peňažných prostriedkov a cenín v pokladnici – inventarizačný zápis, v ktorom 

organizácia uviedla, že účtovný stav peňažných prostriedkov a cenín sa rovnal skutočnému 

fyzickému stavu peňažných prostriedkov a cenín v pokladnici a taktiež sa rovnal zápisu 

v hlavnej účtovnej knihe. Nebolo zistené ani manko ani prebytok peňažných prostriedkov 

a cenín. Kontrolná skupina zistila, že nebol doložený zápis z hlavnej účtovnej knihy 

(účtovný stav na SYU 211) čo hodnotí ako formálny nedostatok. 
 

4.7. Verejné obstarávanie 

Kontrolovaný subjekt  má pre túto oblasť vypracovanú Smernicu riaditeľa školy o postupe, 

kompetenciách a zodpovednosti zamestnancov, ich vzájomná súčinnosť pri uplatňovaní 

verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov s platnosťou od 01.01.2007. Súčasťou tejto smernice sú 3 prílohy , a to : 

Príloha č. 1 Záznam z prieskumu trhu, Príloha č. 2 Postup pri obstarávaní potravín a Príloha č. 

3 Vecný a finančný ročný limit pre obstarávanie bežných prevádzkových potrieb bez 

prieskumu trhu. 

V kontrolovanom období bol vykonaný prieskum trhu u 3 dodávateľov na opravu 

veľkokuchynského zariadenia - robota RE 22 pre školskú jedáleň. Boli doložené tri cenové 

ponuky a bol  vybraný dodávateľ s najnižšou cenou. 

Taktiež bol v kontrolovanom období vykonaný prieskum trhu u 3 dodávateľov v ZŠ na nákup 

školských setov a na výmenu podlahoviny PVC v triedach a bol vybraný dodávateľ 

s najnižšou cenou.  
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Prieskum trhu pri dodávkach potravín do ŠJ bol realizovaný mesačne v zmysle usmernení 

zriaďovateľa. 

 

4.8. 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. 

Zamestnanci základnej školy, dôchodcovia a iní stravníci uhrádzali okrem stravného vo výške 

platných finančných limitov aj režijné náklady súvisiace so stravovaním vo výške 1,29 € za 1 

obed, resp. od 01.09.2012 vo výške 1,36 €, ktoré ŠJ fakturovala ZŠ   a dôchodcovia a iní 

stravníci si ich uhrádzali spolu so stravným. Žiaci uhrádzali režijné náklady vo výške 0,10 € 

za 1 obed od 01.09.2012. ŠJ sa podieľala na úhrade výdavkov organizácie na elektrinu, teplo, 

vodné a stočné podobne ako ŠKD a ŠSZČ v pomernej výške určenej na základe Vnútornej 

smernice.  

 

4.9. 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 možné nájomnú zmluvu uzatvoriť 

bez obchodnej verejnej súťaže, pričom súhlas mesta sa nevyžaduje a v smernici sú uvedené 

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

verejnej súťaže.  

 

Krátkodobé prenájmy 

Organizácia mala spracovanú Vnútornú smernicu na účtovanie energií pri prenájme 

telocvične s účinnosťou od 01.09.2011, v zmysle ktorej účtuje sumu 1,70 €/hod. prenájmu 

v členení na 0,80 € elektrická energia a 0,90 € tepelná energia.  

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

telocvičňu, rozcvičovňu, školskú jedáleň, triedy. Išlo o krátkodobé prenájmy v zmysle bodu 

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

uzatvorených 15 zmlúv o prenájme telocvične, resp. rozcvičovne, 1 zmluvu o prenájme triedy 

a 1-krát prenajala školskú jedáleň. Na obdobie šk. roku 2012/13 mala škola uzatvorených 14 

zmlúv o prenájme telocvične, resp. rozcvičovne, 1 zmluvu na prenájom učební – tried a 1-krát 

prenajala školskú jedáleň. Výška nájomného za nebytové priestory bola stanovená v zmysle 

Smernice primátora mesta SP-22. Úhrady za nájom boli fakturované mesačne a smerované na 

príjmový účet organizácie. Úhrady za energie boli fakturované mesačne a smerované na 

výdavkový účet organizácie. K vystaveným faktúram za nájomné a energie spojené 

s prenájmom telocvične bol doložený aj rozpis hodín využívania priestorov podľa mesiacov 

tzv. „Vyúčovanie“, ktoré slúžilo ako podklad pre fakturáciu. V prípade prenájmu tried pre 

Súkromnú ZUŠ ELBA bol ako podklad pre fakturáciu výkaz odučených hodín za mesiac.  

Kontrolné zistenia: 

-v prípade prenájmu tried pre Súkromnú ZUŠ ELBA neboli účtované energie spojené 

s prenájmom tried a tiež v cene nájmu nebolo zohľadnené, že organizácia prenajímala 

počítačovú učebňu a učebňu výtvarnej výchovy, teda vrátane ich vybavenia, čím 

nepostupovala v zmysle Smernice primátora mesta SP-22, Článok 3, bod 3.8 a následne 

nekonala v súlade s  § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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-z Vnútornej smernice organizácie nie je možné objektívne zhodnotiť, či stanovená výška 

úhrady vykryje skutočné náklady na energie pri prenájme telocvične. 

Zmluva o nájme bytu 

Zmluva bola uzatvorená so súhlasom zriaďovateľa od 01.02.2006 na dobu neurčitú. 

Predchádzajúci nájomca (školník – neplatič, viď nižšie v časti Nezaplatené pohľadávky) mal 

posledné veci vypratané z bytu 10.01.2006. Predmetom nájmu je služobný byt I. kategórie 

o výmere 85,6 m2 nachádzajúci sa v budove školy. Byt je energeticky osamostatnený. Platby 

za elektrinu, vykurovanie, ohrev vody a spotrebu plynu uhrádza nájomca priamo 

dodávateľom týchto služieb. Nájomné bolo stanovené vo výške 2 195 Sk, t.j. 72,86 € 

mesačne. Nad rámec nájomného uhrádza nájomca škole mesačne vodné, stočné a zrážkovú 

vodu celkom v sume 695 Sk, t.j. 23,07 €. Kontrolou bolo zistené, že nový nájomca 

v kontrolovanom období r.2012 pravidelne mesačne uhrádzal sumu 95,93 € na príjmový účet 

organizácie.  

Kontrolné zistenie:  

-platby za byt neboli rozdelené na nájomné a služby spojené s nájmom, a tým nebolo 

zabezpečené správne účtovanie v zmysle platných účtovných postupov, čím nedodržala § 8 

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

 

Školský bufet 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bola uzatvorená s EAST TRADING SLOVAKIA, 

s.r.o. od 21.01.2011 na dobu neurčitú. Predmetom nájmu sú priestory o výmere 12 m2 na 

prízemí školy za účelom zriadenia školského bufetu. Nájomné bolo stanovené v zmysle 

Smernice primátora mesta SP-22 a Súhlasu primátora mesta z 05.10.2010 vo výške 50 

€/m2/rok, teda štvrťročne vo výške 150 €. Úhrada za energie bola stanovená paušálnou sumou 

15 € mesačne. Dodatkom č.1 a č.2 k Zmluve bola na základe žiadosti nájomcu Súhlasom 

primátora mesta zo dňa 11.06.2012 upravená veľkosť prenajímanej plochy na 6,48 m2 pri 

nezmenej cene nájmu. Kontrolou bolo zistené, že nájomca uhradil za 1. a 2. štvrťrok platbu 

v pôvodnej výške a za 3. a 4. štvrťrok v upravenej výške prepočítanej podľa novej výmery 

plochy nájmu. 

Kontrolné zistenie:  

-platby za školský bufet neboli rozdelené na nájomné a služby spojené s nájmom, a tým 

nebolo zabezpečené správne účtovanie v zmysle platných účtovných postupov, čím 

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

 

Zmluva o nájme pozemku (tenisové kurty) 

Nájomcom je Ing. Alexander Kiseľák – ALKIS, ktorý užíva časť pozemku na parcele č. 

KN 2600/80 o výmere 2 025 m
2
 .  Zmluva o nájme bola uzatvorená na základe Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva číslo 72/2003 zo dňa 21.07.2003. 

Nájomca sa zaviazal zrealizovať na uvedenom pozemku výstavbu dvoch tenisových 

antukových kurtov s ohradením a v zimnom období tieto kurty prekryť nafukovacou 

tenisovou halou. Tenisové kurty majú slúžiť vo vyčlenenom čase a rozsahu žiakom ZŠ 

bezplatne (44 kurtohodín mesačne v zimnom období šk. roka a 80 kurtohodín mesačne 

v letnom období šk. roka) a tiež na prenájom širokej športovej verejnosti a firmám. Časový 

rozvrh prenajímaných hodín bude dohodnutý prenajímateľom a nájomcom formou písomnej 

dohody najneskôr do 25.augusta v bežnom roku.  
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Nájom bol uzatvorený na dobu 20 rokov od 28.07.2003 do 27.07.2023. Nájomné činí 100 Sk, 

t.j. 3,32 € ročne. Kontrolou bolo zistené, že uvedená suma bola vyfakturovaná nájomcovi 

31.12.2012 a uhradená na príjmový účet organizácie 12.02.2013.  

Kontrolné zistenie: 

-časový rozvrh prenajímaných hodín v rozsahu stanovenom v zmluve dohodnutý 

prenajímateľom a nájomcom formou písomnej dohody nebol ku kontrole doložený, čím 

kontrolná skupina konštatuje nedodržanie podmienok prenájmu stanovených v zmluve. 

Pre zabezpečenie preukázateľnosti splnenia tejto podmienky je potrebné dokladovať  aj 

skutočné čerpanie kurtohodín žiakmi školy v príslušnom školskom roku 

-pri uvedenom prenájme nie je možné posúdiť efektívnosť a hospodárnosť využitia  

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov (šatne k tenisovým kurtom) 

Zmluva bola uzatvorená v zmysle Súhlasu primátora mesta zo dňa 07.02.2011 medzi 

prenajímateľom - ZŠ Važecká  a nájomcom -AMHERST, s.r.o. Predmetom zmluvy je 

prenájom nebytových priestorov (chodba, WC telocvične) o výmere 45 m2 za účelom 

zriadenia šatní pre tenisovú halu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú na 5 rokov od 

01.03.2011 do 01.03.2016. Výška nájmu bola stanovená v zmysle Smernice primátora mesta 

SP-22 a Súhlasu primátora mesta na 23,28 €/m2/rok. Platby za energie spojené s nájmom boli 

stanovené paušálnou sumou 29,87 € mesačne. Na základe Súhlasu primátora mesta zo dňa 

05.04.2011 bola upravená výška ceny nájmu na 13,28 €/m2/rok, na základe čoho bol 

vypracovaný Doplnok č. 1 a Doplnok č. 2 k Zmluve. Kontrolou bolo zistené, že subjekt 

v kontrolovanom období uhradil všetky platby spojené s prenájmom týchto priestorov. 

Kontrolné zistenie:  

-platby za prenajaté priestory neboli rozdelené na nájomné a služby spojené s nájmom, a tým 

nebolo zabezpečené správne účtovanie v zmysle platných účtovných postupov, čím 

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

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov (nechtové štúdio a solárium) 

Zmluva bola uzatvorená medzi prenajímateľom ZŠ Važecká a nájomcom Sones1 Zuzana 

Uličná dňa 02.02.2012 s účinnosťou od 01.01.2012 na dobu neurčitú. Predmetom prenájmu sú 

prevádzkové priestory o výmere 40 m2 v budove školy za účelom zriadenia nechtového 

štúdia a solária. K nájmu bol udelený dňa 05.12.2011 Súhlas primátora mesta s prechodom 

nájmu z pôvodného nájomcu na základe Zmluvy o prevode práv a povinností z nájomnej 

zmluvy. Výška nájomného zostala nezmenená, a to 46,47 €/m2/rok a úhrady za energie 

spojené s nájmom boli stanovené paušálne vo výške 33,19 € mesačne. Kontrolou bolo zistené, 

že nájomca uhradil v kontrolovanom období 3-krát platbu vo výške 564,27 € (nájomné 

a energie za štvrťrok).  Nájomca uhrádzal navyše mesačne na základe faktúry vystavenej 

prenajímateľom na výdavkový účet organizácie platby za elektrickú energiu na základe 

skutočnej spotreby podľa podružného elektromera.  

Na základe Súhlasu primátora mesta zo dňa 05.11.2012 bola upravená pôvodná nájomná 

zmluva zo dňa 02.02.2012 v bode 4 nasledovne - nebytové priestory o výmere 11,90 m2 (na 

základe Zápisu zo zasadnutia Komisie MsZ pre nebytové priestory sa nájomca vzdal časti NP 

o výmere 28,10 m2 - solárium). Na základe toho bol vypracovaný Dodatok č.1 k Zmluve, 

v ktorom bola pomerným spôsobom prepočítaná výška nájomného a energií, ktorá bola 

uhradená. 
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Kontrolné zistenie:  

-platby za prenajaté priestory neboli rozdelené na nájomné a služby spojené s nájmom, a tým 

nebolo zabezpečené správne účtovanie v zmysle platných účtovných postupov, čím 

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

Zmluva o prenájme nebytových priestorov (kozmetika) 

Zmluva bola uzatvorená medzi prenajímateľom ZŠ Važecká a nájomcom Sones 1 Zuzana 

Uličná dňa 25.09.2012 s účinnosťou od 01.10.2012 na dobu neurčitú. Predmetom nájmu sú 

nebytové priestory o výmere 11,06 m2 v priestoroch základnej školy za účelom poskytovania 

služieb – kozmetiky. Nájomné bolo stanovené v zmysle Smernice primátora mesta SP-22 a 

Súhlasu primátora mesta zo dňa 10.9.2012 vo výške 50 €/m2/rok a platba za energie a služby 

v paušálnej výške 15 € mesačne. Kontrolou bolo zistené, že nájomca uhradil nájomné a 

služby za posledný štvrťrok r. 2012 v sume 183,24 €. 

Kontrolné zistenie:  

-štvrťročná platba za prenajaté priestory nebola rozdelená na nájomné a služby spojené 

s nájmom, a tým nebolo zabezpečené správne účtovanie v zmysle platných účtovných 

postupov, čím nedodržala § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom 

znení 

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. 

 

Nezaplatené pohľadávky – opravné položky 

K 31.12.2012 vykazovala organizácia nezaplatené pohľadávky z nájmov celkom vo výške 

6252,87 € z toho pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 4 648,91 €. Pohľadávka z 

prenájmu školského bytu voči pôvodnému nájomcovi – bývalému školníkovi E. Tomkovi 

predstavuje sumu 3 943,54 €. Dňa 31.01.2006 bol na Okresný súd v Prešove podaný návrh na 

začatie konania o zaplatenie predmetnej pohľadávky a dňa 18.10.2006 bol vydaný platobný 

rozkaz. Keďže ho nebolo možné doručiť odporcovi súd ho uznesením z 06.02.2007 zrušil. 

Konanie pokračovalo s ustanoveným opatrovníkom a Okresný súd v Prešove rozsudkom zo 

dňa 29.06.2007 zaviazal odporcu zaplatil dlžnú čiastku v lehote do 3 dní od právoplatnosti 

rozsudku. Odporca sa zdržiava na neznámom mieste a je nemajetný, preto je vymoženie 

predmetnej pohľadávky problematické.  

Ostatné pohľadávky sú z prenájmu telocvične v r. 2005 (Tenisový klub spolu 149,38 €, 

Leguan spolu 66,38 €) a z r. 2007 (Volejbalový klub PU 265,55 €, S. Kaščák spolu 224,06 €). 

Uvedeným dlžníkom bola zaslaná predžalobná výzva dňa 05.09.2011. 

K uvedeným pohľadávkam po lehote splatnosti bola správcom vytvorená opravná položka vo 

výške 100 % ich hodnoty. 

Na základe vyššie uvedeného kontrolná skupina odporúča organizácii konzultovať ďalší 

postup pri vymáhaní pohľadávok s oddelením mestského majetku, resp. postupovať v zmysle 

čl. XVIII. VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Prešov. 
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Z á v e r  

Vykonanou následnou finančnou kontrolou hospodárenia za r. 2012 konštatujeme: 

- predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná pri niektorých finančných operáciách a ani 

v zmysle novely podľa novej úpravy, čím 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 § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v platnom znení, a to: zúčtovanie bežného transferu poskytnutého zo ŠR 

nebolo vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, zúčtovanie predpisu faktúry nie pri vzniku 

záväzku, zaúčtovanie účtovného prípadu s iným dátumom ako bol na účtovnom doklade, 

nevyfakturované dodávky potravín na konci mesiaca neboli účtované na účte SYU 326, 

platby za služobný byt a ostatné prenajaté priestory neboli rozdelené na nájom a služby 

spojené s nájmom 

- v niekoľkých prípadoch nedodržanie § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve 

v platnom znení t.j. nedoložené interné doklady 

- v jednom prípade nedoložený doklad z registračnej pokladne o kúpe skipasu – nedodržanie  

§ 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v platnom znení 

- nesúlad zostatku skladu potravín so stavom v účtovníctve konštatujeme nesprávne 

vykonanie inventarizácie v prípade SYU 112 v zmysle § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v platnom znení 

- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD bol vyberaný spolu s úhradou stravného na 

potravinový účet organizácie - nesúlad s § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

- hodnota prevedeného majetku v rámci projektu Infovek na základe Darovacej zmluvy 

nebola totožná so sumou preúčtovanou na podsúvahe 
- formálny nedostatok pri Inventarizácii peňažných prostriedkov, a to nedoložením zápisu 

z hlavnej účtovnej knihy na SYU 211 

- v prípade prenájmu tried pre Súkromnú ZUŠ ELBA organizácia nekonala v súlade s § 

7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Smernice primátora mesta SP 

- 22 (neboli vyčíslené a účtované energie spojené s prenájmom) 

 

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

účasti vedúceho oddelenia školstva Sekcie strategického rozvoja dňa 15.01.2014 

a kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov a predložiť ich kontrolnému orgánu do 28.02.2014 a správu 

o splnení prijatých opatrení predložiť kontrolnému orgánu do 30.4.2014.Opatrenia na 

nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich 

vzniku a správa o plnení opatrení boli predložené v stanovenom termíne. 

 

Zoznam skratiek : 

ZŠ - základná škola 

ŠJ - školská jedáleň  

ŠKD - školský klub detí 

ŠSZČ - školské stredisko záujmovej činnosti 

FK - finančná kontrola  

SYU - syntetický účet 

VPD - výdavkový pokladničný doklad  

DHM - dlhodobý hmotný majetok 
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ZUP - zvláštne učebné pomôcky 

NP - nebytový priestor 

ŠR - štátny rozpočet 

MsZ - Mestské zastupiteľstvo 

DZL - Dodatok k zriaďovacej listine 

SP - Smernica primátora 

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

MŠ SR – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

ŠR - štátny rozpočet 

ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

MF - Ministerstvo financií 

HN - hmotná núdza 

SF - sociálny fond 

ZUŠ - Základná umelecká škola

 


