
Hlavný kontrolór – Informácia pre MsZ Strana 1 z 8 

 

Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku kontrol, ktoré boli vykonané v súlade so 
schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – uznesenie č. 17/C.5 z 29.6.2016. 

Kontrola – hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta  

Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, dodržiavanie a uplatňovanie zmluvných vzťahov, týkajúce sa predmetu 
kontroly, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly. Povinnej osobe - Základná umelecká škola 
Krompachy (ďalej len ZUŠ), bol Návrh správy o výsledku kontroly doručený dňa 18.11.2016. Povinná 
osoba v určenej lehote do 28.11.2016 mala podať oprávnenej osobe – hlavnej kontrolórke, námietky 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku uvedených v Návrhu správy o výsledku kontroly. Povinná osoba v určenej lehote 
nepodala námietky. Boli prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a v termíne do 31.12.2016  
povinná osoba má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 
zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného 
predpisu. Kontrolovaným obdobím bol rok 2015. 

ZUŠ bola zriadená 1.1.2003 na dobu neurčitú. Zriaďovateľom je mesto Krompachy (ďalej len mesto), 
ktoré vydalo Zriaďovaciu listinu, schválenú Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch (ďalej len MsZ) 
uznesením č. 25/D-12 dňa 26.11.2002. ZUŠ je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, 
hospodáriaca na základe rozpočtu určeného zriaďovateľom. Má pridelené identifikačné číslo  
355 49 611 a štatutárnym orgánom je riaditeľ základnej umeleckej školy. ZUŠ poskytuje základy 
vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch (hudobný, výtvarný, tanečný odbor, od šk. roka 2016 - 
2017 mediálny odbor) a pripravuje na štúdium učebných a študijných odboroch na stredné školy 
umeleckého zamerania, na konzervatórium, na štúdia na vysokých školách s umeleckým zameraním. 
ZUŠ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý je vo vlastníctve zriaďovateľa a ktorý jej 
bol zverený do správy. ZUŠ spravuje časť v budove, v ktorej pôsobí od roku 1956 (bývalá meštianska 
škola), nachádzajúca sa na námestí. Časť výučby je v objekte bývalej základnej školy (ďalej len bývalá 
ZŠ). Mesto, ako prenajímateľ, uzatvorilo so ZUŠ, ako nájomca, Zmluvu o nájme nebytových priestorov 
č. 8/2014/NZ podpísanú 25.2.2014. V zmysle čl. III. danej zmluvy doba nájmu bola uzatvorená na dobu 
určitú od 1.3.2014 do 1.3.2015. ZUŠ využíva naďalej nebytové priestory v objekte bývalej ZŠ. Nie je 
preukázané predĺženie doby nájmu, t.j. žiaden právny vzťah, právny titul užívania. Žiadam zabezpečiť, 
dať do súladu. ZUŠ má elokované pracovisko v ZŠ v Spišských Vlachoch, v Kluknave a na Slovinkách. Za 
posledné roky sa v ZUŠ urobila výmena starých okien a starých vchodových dvorí za plastové, urobila 
sa termoregulácia radiátorov opravila sa strecha, vymenila strešná krytina, opravili sa a vymenili 
odkvapové rúry, staré elektrozvody, v triedach sa vymenila podlaha za laminátovú, v zborovni, v triede 
hudobnej náuky a na chodbe bola pokládka linolea, upravil sa suterén, urobila sa svojpomocne maľba 
tried a kancelárii a rekonštrukcia vonkajšej chodby, ako aj ďalšie činnosti.  
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V Doplnku č. 3 k Zriaďovacej listine ZUŠ nie je uvedené, čím bol majetok zverený do správy. Ku kontrole 
bol predložený Protokol o bezodplatnom zverení časti majetku mesta Krompachy do správy ZUŠ 
v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Krompachy k 1.9.2012 zo dňa 3.9.2012. Zverenie majetku bolo 
schválené MsZ uznesením č. 18/C.20 dňa 22.8.2012. ((Protokol by mal obsahovať najmä kto odovzdáva 
a kto preberá, predmet odovzdania v obstarávacej cene, v zostatkovej cene - dlhodobý hmotný 
investičný majetok, budovy (súpisné a orientačné číslo, č. parcely), prístroje, zariadenia, ...., prípadne 
pozemky (parcelné čísla), majetok v operatívnej evidencii; dôvod a priebeh odovzdania a prevzatia; 
povinnosti preberajúceho; platnosť a účinnosť; dátumy; podpisy; pečiatky)).  
V zmysle Doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy (ďalej len 
Zásady), schváleným MsZ uznesením č. 7/E.14 dňa 17.6.2015, čl. I bod 2. „V § 9 ods. 2 znie: Majetok 
mesta zverený do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii finančne a vecne 
vymedzí mesto v Zmluve o výkone správy majetku, ktorý rozpočtová organizácia, alebo príspevková 
organizácia spravuje. Súčasťou Zmluvy o výkone správy je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku 
(ďalej len „protokol“), v ktorom mesto uvedie hnuteľný a nehnuteľný majetok, jeho obstarávaciu resp. 
zostatkovú cenu.“.  
Hodnota majetku k 31.12.2014 uvedená v Doplnku č. 3 k zriaďovacej listine ZUŠ z 26.8.2015 
nezodpovedá skutočnosti podľa účtovných výkazov ZUŠ, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve, 
a doplnkom č. 3 k Zásadám. V doplnku sa uvádza „Hodnota majetku k 31.12.2014 je v celkovej výške 
119 871,63 €. Táto suma zahŕňa ......... “. V skutočnosti po spočítaní je to 171 654,49 €. Uvádza sa tam 
dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, finančný majetok (ceniny, mzdy za 
december), pri tomto majetku sú spočítané hodnoty z roku 2013 a hodnoty z roku 2014; záväzky, 
uvádza sa drobný hmotný majetok, ide o DHM v užívaní, je uvedená hodnota z roku 2013. Žiadam, aby 
zriaďovateľ dal do súladu. 

Kontrolou účtovných dokladov stav majetku ZUŠ k 31.12.2015 v EUR: 
dlhodobý nehmotný majetok:              851,18 
dlhodobý hmotný majetok:               75 392,03 
 v tom: stavby               29 431,02 
              drobný dlhodobý hmotný:         30 585,59 
              samostatné hnuteľné veci         15 375,42 
obežný majetok:                                         25 262,21 
 v tom najmä finančné účty a to: 

bankové účty (depozit., darovací, SF):  24 617,44 
               ceniny:                     625,20 
  ostatné (výdavk., rozpočt.)                    19,37 
Stav záväzkov k 31.12.2015 v EUR:    25 154,81 
 v tom: dlhodobé záväzky (zo SF):                  773,17 
              krátkodobé záväzky (Mz. a odv. za 12/15): 24 378,24 
              zúčt. medzi subj. verej. správy                                   3,37 
 
Rozpočtová organizácia má všetky príjmy vedené a zúčtované na príslušnom príjmovom rozpočtovom 
účte č. ...... vo VÚB banke. Zostatok na tomto bankovom účte k 31.12.2015 činí 16,- €  a súhlasí 
s vykázaným zostatkom na účte „223“. Finančné prostriedky vlastné boli v priebehu roka odvádzané 
na účet zriaďovateľa, na mesto Krompachy, ktorý po schválení použitia ich poukázal späť na príslušný 
výdavkový rozpočtový účet č. ...... vo VÚB banke. Zostatok na tomto bankovom účte k 31.12.2015 činí  
3,37 € a súhlasí s vykázaným zostatkom na účte „222“. Na výdavkovom rozpočtovom účte sa účtuje 
príjem prostriedkov poskytnutých od zriaďovateľa a ich výdaj na príslušné rozpočtované výdavky. ZUŠ 
vedie vo VÚB banke samostatne účet darovací, depozitný a účet sociálneho fondu. Zostatok na týchto 
bankových účtoch k 31.12.2015 súhlasí s vykázaným zostatkom na účte „221“. 
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Rozpočet ZUŠ na rok 2015: 
ZUŠ je financovaná z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12) písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. a VZN  č.  2/2013, vrátane doplnkov, ktoré bolo zrušené 
nadobudnutím účinnosti VZN mesta č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka 
ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy, v platnom znení, schválené 
uznesením č. 3/E.1 dňa 18.2.2015. 
MsZ schválilo pre ZUŠ rozpočet na rok 2015 uznesením č. 2/D.15 dňa 15.12.2014. V priebehu roka boli 
vykonané úpravy rozpočtu, ktoré schválilo MsZ a to: 
prvá úprava schválená uznesením č. 3/D.8 dňa 18.2.2015; nie ako je uvedené v Poznámky individuálnej 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 → č. 3/C.5 – to je uznesenie „berie na vedomie dôvodovú 
správu“; 
druhá úprava schválená uznesením č. 4/E.8 dňa 15.4.2015; nie ako je uvedené v Poznámkach →  
č. 4/D.2 – to je uznesenie „berie na vedomie dôvodovú správu“; 
tretia úprava schválená uznesením č. 10/E.6 dňa 14.10.2015; 
štvrtá úprava schválená uznesením č. 11/C.12 dňa 8.12.2015. 

Žiadam, aby zriaďovateľ v oznámení o schválení rozpočtu - rozpis finančných prostriedkov, resp. 
v oznámení o schválení úpravy rozpočtu, zasielaných rozpočtovým organizáciám, uvádzal dátum  
a číslo uznesenia, ktorým MsZ schválilo rozpočet, resp. úpravu rozpočtu.  

Rozpočet na rok 2015: 

 Rozpočet 
2015 

I.  
úprava 

II. 
úprava 

III. 
úprava 

IV. 
úprava 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

č. 
uznesenia/ 
dátum 
schválenia 

2/D.15 3/D.8 4/E.8 10/E.6 11/C.12 

15.12.2014 18.02.2015 15.04.2015 14.10.2015 08.12.2015 

OK 288 558 289 508 311 668 317 668 322 083 322 083,00 

Vlastné 
príjmy 10 000 10 000 10 000 10 000 17 000 19 775,14 

Spolu  298 558 299 508 321 668 327 668 339 083 341 858,14 

  + 950 + 22 160  + 6 000 + 11 415  

 
ZUŠ na základe oznámenia urobila úpravu rozpočtu v účtovnom programe, rozpočtové opatrenie č. 1 
až č. 5. 
 

Rozpočet 2015 Schválený 
Po schválených 

úpravách 
Skutočnosť 

k 31.12.2015 
% plnenia 

OK 288 558 322 083,00 322 083,00 100,00 

Vlastné príjmy 10 000 19 775,14 19 775,14 100,00 

Spolu  298 558 341 858,14 341 858,14 100,00 

 
Finančné prostriedky na OK (originálne kompetencie) boli v priebehu roka navýšené v celkovej výške 
o 33 525 € v porovnaní so schváleným rozpočtom, t. j. o 11,62 %. Rozpočtované vlastné príjmy sa zvýšili 
o 9 775 €, t.j. 98,8 % a predstavujú najmä príjmy za školné, z darov. 

Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 950 € (prvá úprava rozpočtu): v dôvodovej správe sa 
uvádza - budú účelovo viazané na zakúpenie výkonných aktívnych reproduktorov s príslušenstvom do 
novovytvorenej mediálnej učebne (dôvodová správa). Kontrolou bolo zistené, reproduktory boli 
zakúpené a úhrada uskutočnená bankovým prevodom 3.2.2015 vo výške 918 € (2x459 €), t.j. pred 
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schválením v MsZ. Objednávka č. 2/2015 vystavená 3.2.2015, faktúra č. 13/2015 došla 5.2.2015, krycí 
list z 5.2.2015. Rozpočet finančných prostriedkov v danej položke a čase úhrady nebol prekročený, 
rozpočtované prostriedky k 31.1.2015 boli vo výške 1 800 €, čerpanie bolo 0,00 €.  
Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 22 160 € (druhá úprava rozpočtu) bolo na mzdové náklady 
vrátane odvodov z dôvodu zvýšenia tarifných platov, navýšil sa počet žiakov, tým sa zvýšil počet 
vyučovacích hodín, zakúpenie linolea na vonkajšiu chodbu, výmena odkvapových rúr v ZUŠ 
a rekonštrukcia WC v bývalej ZŠ. Kontrolou bolo zistené, ZUŠ nemá od 2.3.2015 do t. č. uzatvorený 
žiaden právny vzťah k bývalej ZŠ na právo užívania (správa, nájom). Finančné prostriedky na 
rekonštrukciu WC v bývalej ZŠ predstavujú: č. fa 127/2015 z 30.12.2015 vo výške 324,61 €, objednávka 
č. 47/2015 z 30.12.2015, krycí list z 30.12.2015, úhrada bankovým prevodom 31.12.2015 (+ faktúra  
č. 64/2016 vo výške 800 € práce na rekonštrukciu); boli použité neoprávnene, čím povinná osoba 
nekonala v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  
§ 31 ods. 1) písm. b) Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov 
nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.  
Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 6 000 € (tretia úprava rozpočtu) bolo z dôvodu osláv 60. 
výročie založenia ZUŠ a to 1 200 € slávnostný koncert, reklamné predmety, suveníry, kvetinové dary. 
Prostriedky vo výške 4 800 € z dôvodu navýšenia počtu žiakov o 58, čím došlo k zvýšeniu počtu 
vyučovacích hodín a tým zvýšeniu mzdových nákladov vrátane odvodov, ako aj na materiálne 
vybavenie a ďalšie prevádzkové náklady.  
Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 11 415 € (štvrtá úprava rozpočtu), predstavuje navýšenie 
prostriedkov na OK vo výške 4 415 € a navýšenie vlastných príjmov vo výške 7 000 €. V úprave rozpočtu 
sú finančné prostriedky určené na nákup akordeónu vo výške 1 400 € a odmeny vo výške 100 € na 
zamestnanca vrátene odvodov do poistných fondov (dôvodová správa). Kontrolou bolo zistené, 
akordeón bol zakúpený a úhrada bola uskutočnená bankovým prevodom dňa 1.12.2015, t.j. pred 
schválením v MsZ. Objednávka č. 29/2015 vystavená 23.11.2015, faktúra č. 100/2015 došla 
26.11.2015, krycí list z 26.11.2015. Rozpočet finančných prostriedkov v danej položke a čase úhrady 
nebol prekročený, rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 750 € boli k 30.11.2015 čerpané vo 
výške 1 045,77 €.    

V oznámeniach o rozpočte, o poukázaní finančných prostriedkov na originálne kompetencie,  
o súhlase s čerpaním finančných prostriedkov vlastných je o. i. uvádzaný dátum poukázania finančných 
prostriedkov zriaďovateľom pre ZUŠ, ktorý nesúhlasí s dátumom skutočne poukázaných finančných 
prostriedkov od zriaďovateľa. V skutočnosti dátum poukázania je o jeden až päť dní neskôr. Žiadam 
dať do súladu. Finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2015 článok 6. bod 1.  Mesto poskytuje dotáciu 
na mzdy a prevádzku prijímateľovi dotácie na jeho účet mesačne v eurách spravidla vo výške 1/12 
(jednej dvanástiny) zo schválenej ročnej výšky dotácie do 25. dňa v mesiaci, mimo mesiaca december, 
kedy dotácia bude poskytnutá do 15. decembra. Kontrolou bolo zistené, poukázanie finančných 
prostriedkov na účet ZUŠ v mesiaci január až november 2015 bolo dodržané, v mesiaci december 2015 
bolo poukázané dňa 18.12.2015, čím nebol dodržaný článok 6 bod 1 VZN č. 1/2015.  

Poukázanie finančných prostriedkov zriaďovateľom na OK v roku 2015 zistené kontrolou je spracované 
v nasledujúcej tabuľke: 
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Dátum 
poukázania 
(uvedený 
v liste zriaď.) 

Dátum 
poukázania 
skutočnosť 

Dátum 
pripísania na 
účet ZUŠ 

Skutočne 
poukázané 
finančné 
prostriedky € 

Rozpočet/ 
schválená 
zmena úpravy 
rozpočtu 

1/12 
zo schválenej 
výšky 
rozpočtu € 

    

2/D.15 

 

15.12.2014 

288 558 

20.01. 21.01. 22.01. 24 057  24 047 

19.02. 20.02. 23.02. 25 007 

3/D.8 

24 205 

18.02.2015 

289 508 

19.03. 23.03. 24.03. 24 057  24 126 

20.04. 20.04. 21.04. 30 768 

4/E.8 

31 510 

15.04.2015 

311 668 

15.05. 21.05. 22.05. 25 972  25 972 

17.06. 22.06. 23.06. 25 972  25 972 

17.07. 20.07. 21.07. 25 972  25 972 

19.08. 21.08 24.08. 25 972  25 972 

18.09. 22.09. 23.09. 25 972  25 972 

19.10. 21.10. 22.10. 25 972 

10/E.6 

30 972 

14.10.2015 

317 668 

18.11. 20.11. 23.11. 28 974  26 472 

17.12. 18.12. 21.12. 33 388 

11/C.12 

30 891 

08.12.2015 

322 083 

   322 083  322 083 

 
Použitie finančných prostriedkov v roku 2015: 

Položka Výdavky 
OK  

Rozpočet  
Po úpravách € 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 € 

Plnenie 
% 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 214 498 214 498 100,00 

620 Poistné a odvody do poisťovní 76 426 76 426 100,00 

630 Tovary a služby 50 536 50 533 99,99 

640 Bežné transfery 398 398 100,00 

600 Výdavky spolu 341 858 341 855 99.99 

 

Z celkovo poukázaných bežných výdavkov vo výške 341 858,14 € € predstavujú výdavky na mzdy 
vrátane odvodových povinností výšku 290 923,82 €, čo je 85,1 %, tieto náklady boli financované 
z prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom, t.j. mestom Krompachy. Výdavky na tovary a služby 
v celkovej sume 50 533,14 € predstavujú 14,8 % z celkovo poskytnutých bežných výdavkov. Bežné 
transfery predstavujú 398 €, t.j.  0,10  % z celkovo poskytnutých bežných výdavkov. 
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Výdavky na tovary a služby tvoria:  
631 cestovné náhrady       148,28 € 
632 energie            11 378,11 € 
633 materiál                        13 276,98 € 
635 rutinná a štand. údržba          2 294,80 € 
636 nájomné                   1 561,25 € 
637 služby            21 873,72 € 
 
Kontrole podrobené výdavky na tovary a služby, vybrané náhodným výberom - neboli zistené 
nedostatky. 

Boli prekontrolované Rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiaka, či majú obsiahnuté všetky náležitosti 
a preukázanie spôsob doručenia Rozhodnutia v súlade so zákonom č. 138/2004 Z.z, o správnom 
konaní. Nebolo preukázané či jednotlivé Rozhodnutia boli doručené, čo nie je v súlade so zákonom  
č. 138/2004 Z.z., ustanovenie § 51 v z.n.p.. 
 
Kontrola pokladne – účtovná jednotka nevystavovala účtovný doklad o príjme za školné od žiaka, nie 
je preukázané, čím účtovná jednotka nepostupovala v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve § 6 ods. 1) Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi,  
§ 8 ods. 1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne 
a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, § 10 Účtovný doklad ..... . Učiteľ odovzdal 
vybrané finančné prostriedky za školné v celkovej výške naraz do pokladne, o čom mu bol na jeho 
meno vystavený príjmový pokladničný doklad. 
 
ZUŠ má na svojom webovom sídle zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry. Kontrolou náhodným 
výberom neboli zistené nedostatky, ZUŠ postupuje v súlade s § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p..  
Kontrolou bolo zistené, ZUŠ nemá zverejnené informácie v zmysle § 5 ods. 1) písm. a) až f) zákona  
č. 211/2000  Z.z., čo nie je v súlade s § 5 ods. 1) písm. a) až f) uvedeného zákona, nakoľko zverejnenie 
týchto informácií je povinné.  
 
Upozorňujem na zákon č. 275/2006 Z.z. zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého od 1.11.2016 platí všeobecná povinnosť komunikovať 
elektronicky aj pre obce a právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obce, 
skončila výnimka (povinnosť bola od 1.11.2013), viac sa na ňu nebude možné odvolať. 
 
Na základe kontrolných zistení hlavná kontrolórka odporúčala prijať opatrenia na nápravu zistených 
nedostatkov, najmä: 

1. Zabezpečiť zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  v súlade s Doplnkom č. 3 k Zásadám  
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Krompachy v platnom znení.  
T.: ihneď   Z.: zriaďovateľ, riaditeľ ZUŠ 

2. Zabezpečiť a prehodnotiť Doplnok č. 3 k Zriaďovacej listine školy, aby hodnota majetku 
k 31.12.2014 bola v súlade s hodnotami podľa účtovných výkazov a dbať na postup v súlade         
s Doplnkom č. 3 k Zásadám o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Krompachy 
v platnom znení a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..  
T.: ihneď   Z.: zriaďovateľ, riaditeľ ZUŠ 

3. Zabezpečiť, aby zriaďovateľ v oznámení o schválení rozpočtu - rozpis finančných prostriedkov, 
resp. v oznámení o schválení úpravy rozpočtu, zasielaných rozpočtovým organizáciám, uvádzal 
dátum a číslo uznesenia, ktorým MsZ schválilo rozpočet, resp. úpravu rozpočtu   
T.: ihneď, stály       Z.: riaditeľ ZUŠ, zriaďovateľ 
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4. Zabezpečiť a dbať, aby v prípade úpravy rozpočtu realizácia účelovo viazaných finančných 
prostriedkov  bola po schválení mestským zastupiteľstvom. 
T.: ihneď, stály      Z.: riaditeľ ZUŠ, ekonómka 

5. Zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy na právo užívania priestorov v budove bývalej ZŠ. 
T.: ihneď      Z.: riaditeľ ZUŠ 

6. Zabezpečiť a dať do súladu so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v z.n.p. neoprávnené použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu WC v budove 
bývalej ZŠ. Zabezpečiť a dbať, aby viac nedošlo k porušeniu daného zákona, ustanovenie § 31. 
T.: ihneď      Z.: riaditeľ ZUŠ, ekonómka 

7. Zabezpečiť a dbať, aby v listoch od zriaďovateľa bol správne, podľa skutočnosti, uvádzaný 
dátum poukázania finančných prostriedkov ZUŠ. 
T.: ihneď      Z.: zriaďovateľ, riaditeľ ZUŠ 

8. Zabezpečiť a dbať, aby finančné prostriedky zo strany zriaďovateľa boli poukazované včas 
v súlade s VZN č. 1/2015 článok 6) bod 1), v platnom znení. 
T.: ihneď      Z.: zriaďovateľ, riaditeľ ZUŠ 

9. Zabezpečiť a dbať pri Rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí žiaka na preukaznosť jeho doručenia 
v súlade so zákonom č. 138/2004 Z.z., ustanovenie § 51, r z.n.p.. 
T.: ihneď      Z.: riaditeľ ZUŠ 

10. Zabezpečiť a dbať na preukaznosť účtovného dokladu pri príjme za školné v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. 
T.: ihneď      Z.: ekonómka 

11. Zabezpečiť zverejnenie povinných údajov na webovej stránke ZUŠ v súlade so zákonom  
č. 211/2000 Z.z., ustanovenie § 5 ods. 1, v z.n.p.. 
T.: ihneď      Z.: riaditeľ ZUŠ 

12. Zabezpečiť postup a súlad v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. v z.n.p.. 
T.: ihneď      Z.: riaditeľ ZUŠ 

13. Zabezpečiť a dbať na aktualizáciu vnútorných predpisov. 
T.: stály       Z.: riaditeľ ZUŠ 

14. Vedúci kontrolovaného subjektu prijme prípadne ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku 
zistených nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní 
opatrenia voči nim podľa osobitného predpisu. 
T.:       Z.: riaditeľ ZUŠ 
 

 

Kontrola – vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly a povinná osoba (kontrolovaný subjekt) Mestský 
úrad Krompachy, oddelenie organizačno – správne a sociálnych vecí (ďalej len oddelenie OSaSV), 
neprijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Vykonanou kontrolou za kontrolované obdobie nebolo u povinnej osoby zistené závažnejšie porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu kontroly. 
V dôsledku toho je vypracovaná správa o výsledku kontroly. 

Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností, týkajúcich sa predmetu 
kontroly a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi mesta, tzn. 
kontrola bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. 
a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a na dodržiavanie vnútorného predpisu Zásady 
postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Krompachy zo dňa 22.6.2010 (ďalej len 
Zásady), v platnom znení. 
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Centrálna evidencia sťažností a petícií, resp. iných podaní, ktoré boli postúpené na mesto Krompachy 
je vedená samostatne, oddelene od ostatných písomností u povereného zamestnanca na oddelení 
OSaSV mestského úradu, v zošite. Obsahuje údaje v súlade s § 10 zákona o sťažnostiach. 

V roku 2015 na mesto Krompachy nebola doručená sťažnosť, ani petícia (centrálna evidencia). Boli 
doručené podania, ktoré mali charakter iné podanie fyzických osôb (občana) alebo právnických osôb 
a boli vybavované podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p., 
s použitím hmotnoprávnych noriem, upravujúcich príslušnú oblasť spoločenských vzťahov, resp. podľa 
osobitných právnych predpisov. Bolo doručených šesť podaní občanov a jedno podanie právnickej 
osoby.   
Povinná osoba pri prešetrovaní iného podania postupovala v súlade so správnym poriadkom 
a Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Krompachy (ďalej len Zásady), 
v platom znení. Každé podanie obsahuje kompletnú dokumentáciu, od dátumu doručenia, dátumu 
zapísania, údajov o osobe podávajúcej podanie, predmete podania, kedy a komu bolo pridelené na 
prešetrenie, samotné prešetrenie – vyhotovenie Zápisnice o prešetrení iného podania občana, 
Prerokovanie zápisnice o prešetrení iného podania občana, ktoré obsahujú náležitosti podľa prílohy  
č. 3 k Zásadám, výsledok prešetrenia podania, prípadne prijaté opatrenia, zaslané oznámenie 
o vybavení podania. Lehoty na vybavenie - do 60 pracovných dní, boli dodržané. 
 
Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov, došlých na Mestský úrad  
v Krompachoch v roku 2015 bola predložená na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 
ktoré ju zobralo na vedomie uznesením č. 12/D.3 dňa 27.1.2016. 
 
Zásady z 22.6.2010 boli zrušené dňom nadobudnutia účinnosti Zásad postupu pri vybavovaní sťažností 
a petícií v podmienkach mesta Krompachy, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 17/C.9 
dňa 29.6.2016. 
 
 

V Krompachoch, dňa 30.11.2016 

        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 
 


