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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly (NFK), ktorá 
bola vykonaná v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleného uznesenia č. 7/E zo 17.6.2015 
a výsledku kontrol, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 11/C.5 dňa 8.12.2015. 
Kontrolou bolo sledované dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov  
a vnútorných predpisov kontrolovaného subjektu. 
 

NFK – kontrola hospodárenia v školskej jedálni (ŠJ) 
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku NFK a kontrolovaný subjekt – ŠJ pri MŠ  Hlavná Krompachy 
prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 30.6.2016 má predložiť hlavnej 
kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za 
nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného 
predpisu. 

Financovanie ŠJ sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v z. n. p. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v zn. n. p., t.j. 
financovanie originálnych kompetencií. 
Schválený rozpočet pre ŠJ na rok 2014 a rok 2015 bol v priebehu príslušného roka upravovaný 
prostredníctvom rozpočtových opatrení. 

 

Schválený 
rozpočet  
pre 2014          

€  

Po úpravách         
k 31.12.2014   

€ 

Čerpanie         
k 31.12.2014   

€ 

Schválený 
rozpočet  
pre 2015          

€ 

Po úpravách         
k 31.12.2015   

€ 

Čerpanie         
k 31.12.2015   

€ 

Originálne 
kompeten. 31 500,00 35 845,00 35 845,00 34 000,00 35 487,00 35 487,00 

 Kapitálové 
výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vlastné 
príjmy 6 000,00 9 495,88 9 495,88 8 000,00 8 930,80 8 930,80 

Spolu 37 500,00 45 340,88 45 340,88 42 000,00 44 417,80 44 417,80 

                                                                                                                                                                     
Rozpočtovými príjmami pre školskú jedáleň v roku 2014 a 2015 boli finančné prostriedky poskytnuté 
zriaďovateľom – mestom Krompachy na originálne kompetencie, t.j. na jej prevádzku formou 
preddavku, ktorý sa mesačne zúčtovával, ako aj vlastné príjmy. V roku 2014 dotácia z mesta na bežné 
výdavky činila 35 845 €, dotácia z vlastných príjmov činila 9 495,88 €, t.j. celkovo 45 340,88 €. V roku 
2015 dotácia z mesta na bežné výdavky činila 35 487 € a dotácia z vlastných príjmov činila 8 930,80 €, 
t.j. celkovo 44 417,80 €. Na osobitnom bankovom účte sú vedené finančné prostriedky od zákonných 
zástupcov detí na úhradu stravy, úhrady za stravu od zamestnancov školy. Uhrádzajú sa z neho výdavky 
súvisiace so stravovaním – nákup potravín, čo je v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.. Finančné príjmy vlastné boli odvádzané na účet 
zriaďovateľa, o čom bol zriaďovateľ písomne informovaný a súčasne požiadaný o súhlas s použitím 
týchto finančných prostriedkov na daný účel. Zriaďovateľ postúpil späť tieto finančné prostriedky na 
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daný účel pre školskú jedáleň. V účtovnej jednotke materskej školy pre školskú jedáleň sú účty 
analyticky vedené v zmysle účtovnej osnovy. 

V roku 2014 a 2015 najvyššie náklady pri čerpaní finančných prostriedkov predstavovali výdavky na 
mzdy: v roku 2014 mzdy vrátane odvodov činili 32 343,53 €, t.j. 71,33 % z celkových bežných výdavkov, 
v roku 2015 činili 31 900,65 €, t.j. 71,82 % z celkových bežných výdavkov daného roka. Ďalej v roku 
2014 sú to výdavky na tovary a služby vo výške 12 931,39 €, ktorých čerpanie bolo o 2-násobok vyššie 
oproti pôvodne schválenému rozpočtu, na čom najväčší podiel tvoria najmä výdavky na energie, 
výdavky na materiál – nerezové stoly, kuchynský drez, mlynček na mäso, chladnička, mixér, vybavenie 
kancelárie nábytkom, koberec, výdavky na opravu škrabky na zemiaky. V roku 2015 čerpanie výdavkov 
na tovary a služby bolo vo výške 12 378,33 €, ktorých čerpanie bolo o 19,8 % vyššie oproti pôvodne 
schválenému rozpočtu, na čom najväčší podiel tvoria výdavky na nákup notebooku, keramická dlažba 
do kuchyne, uloženie dlažby, nákup hrncov, naberačiek, ako aj maliarske práce. Čerpanie kapitálových 
výdavkov v kontrolovanom období nebolo. 

Na bankovom účte „stravné“ príjmy tvoria: úhrady stravného a úhrady réžie za detí, úhrady stravného 
zamestnancov, príjem prostriedkov hmotnej núdze, príjem réžie za zamestnancov od zamestnávateľa 
vo výške 55 % nákladov na stravné na jeden obed, príspevok zo sociálneho fondu. 
Na tomto bankovom účte výdavky tvoria: úhrada dodávateľských faktúr, odvod réžie za zamestnancov 
na účet materskej školy, odvod režijných nákladov na stravovanie detí na účet materskej školy, vrátky 
stravného, prípadne vrátky hmotnej núdze. 
Bankové výpisy za jednotlivé dni – pohyb na výpisoch je zachytený v účtovnom denníku organizácie 
(analyticky je rozlíšené samostatne pre MŠ a ŠJ), do ktorého sa pohyb príjmov a pohyb výdavkov 
zapisuje. Stav prostriedkov na začiatku mesiaca a na konci mesiaca na príslušnom mesačnom 
bankovom výpise sa musí zhodovať s údajmi zachytenými v denníku. 
Pri každom bankovom výpise majú byť podklady, dokladujúce prijem a výdaj, t.j. pohyb na bankovom 
účte a jeho zápis v denníku. K dodávateľským faktúram sú vo väčšine prípadov priložené dodacie listy 
(alebo výdajka), ktoré sú vystavené dodávateľom, musia byť podpísané odberateľom, t.j. 
zamestnancom ŠJ, podpísanie zamestnancom ŠJ nepreukázané. K dodaciemu listu má byť vystavená 
príjemka, nepreukázané. Údaje na faktúre, na dodacom liste (výdajke) a na príjemke musia byť zhodné. 
Prípady, keď k dodávateľskej faktúre nie sú priložené dodacie listy (výdajka), príjemka,  resp. nie je 
priložená objednávka. 

Školská jedáleň používa informačný systém „VIS-Plzeň“, ktorý zohľadňuje väčšinu úkonov, potrebných 
v tejto oblasti (recepty, jedálne listy, výpočet energetických  a nutričných hodnôt, stravné listy, 
normovacie hárky, skladové karty, inventúrny súpis potravín, obratová súpiska, mesačný výkaz 
spotreby potravín, ...), čím urýchľuje a zjednodušuje prácu  pracovníkom. 

Systém slúži na zostavenie týždenného jedálneho lístka, ktorý obsahuje číslo normy, spotrebu 
v KJ, alergény, hmotnosť pre vekovú kategóriu. Jedálne lístky – nie sú podpísané vedúcou, hlavnou 
kuchárkou, nie je uvedený dátum vypracovania. 
Evidencia zásob 

- Na skladových kartách zásob potravín je uvádzaný dátum príjmu/výdaja, merná jednotka, 
množstvo: príjem/výdaj/zásoba v danej mernej jednotke, ako aj v eurách.  

- V zmysle zákona o účtovníctve v z.n.p. § 24 účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok 
a záväzky ku dňu ocenenia a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25 
daného zákona. Účtovná jednotka oceňuje  potraviny prijaté na sklad obstarávacou cenou. Na 
skladovú kartu zásob sa udáva konečná fakturovaná cena vrátane DPH, prijaté množstvo 
suroviny na sklad, program prepočíta jednotkovú cenu so zaokrúhlením na dve desatinné 
miesta. 

- Údaje uvádzané v Skladová karta (vykazuje o pohybe daného druhu potravín), Inventúra 
skladu ku dňu (na konci mesiaca), Obrat materiálu za mesiac hovoria o počiatočných stavoch 
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zásob potravín na začiatku mesiaca, o príjme potravín v priebehu mesiaca – na základe 
dodávateľských faktúr, ku ktorým sú vystavené príjemky, príjem na základe výdavkového 
pokladničného dokladu, o výdaji potravín do spotreby v priebehu mesiaca, ktorý je na základe 
jedálneho lístka a vynormovaných potravín na príslušné dni v danom mesiaci, čím sa znižuje 
stav zásob potravín na sklade. Zadaním týchto pohybov do programového systému dostávame 
konečný stav zásob potravín na sklade k poslednému dňu v mesiaci. 
Ku kontrole boli predložené skladové karty pre vybraný druh potravín, Obrat materiálu za 
mesiac – júl až december 2014, február až máj 2015, júl a september 2015, Inventúra skladu 
ku dňu ... – za mesiac júl 2014, za február 2015. 
Porovnaním stavu na konci mesiaca námatkovo vybraných potravín bolo zistené - zostatok na 
skladovej karte zásob súhlasí so zostatkom na obrat materiálu, vypracované vedúcou ŠJ, ktorá 
je hmotne zodpovednou osobou. 

- Kontrolou námatkovo vybraných faktúr bolo zistené, napr.:  
fa č. 595/2014 Marton z 21.11.2014 – o.i. bravčové stehno 7,96 kg, cena 35,82 €, vydal 
18.11.2014, spotrebovať do 21.11.2014; na skladovej karte bravčové stehno v novembri nebol 
žiaden príjem (na karte br. pliecko príjem 11.11.2014? 7,96 kg v cene 35,82 €); 
fa č. FV 141019 Papcun z 28.11.2014 – olej 1 l v počte 2 ks v cene 2,90 €, na skladovej karte 
olej 7.11.2014 príjem 1 l v cene 2,90 € !;  
fa č. 460351420 Milk Agro – maslo 125 g v počte 13 ks v cene 7,67 €, na sklad. karte 5.11.2014 
príjem 1,65 kg (zaokrúhľovanie);  (125 g x 13 ks = 1,625 kg); 
fa č. FV 141023 Papcun – maslo Tami 125 g v počte 8 ks v cene 6,31 € (6,31 €/kg) a Tami bio 
125 g v počte 8 ks v cene 7,97 € (7,97 €/kg), na sklad. karte 5.12.2014 príjem 2 kg v cene 14,28 
€ (7,14 €/kg); mlieko Tami 15 l v cene 10,36 €, na sklad. karte 4.12.2014 príjem 15 l v cene 
13,35 €  ?; 
fa č. 658/2014 Marton – br. pliecko 5,40 kg v cene 21,33 €, na sklad. karte 18.12.2014 príjem 
5,60 kg v cene 21,32 €; 
fa č. FV 151002 Papcun – maslo Tami 125 g v počte 4 ks v cene 3,56 € (7,12 €/kg) a maslo Rajo 
250 g v počte 3 ks v cene 6,86 € (9,14 €/kg), na sklad. karte 19.1.2015 príjem 1,25 kg v cene 
10,42 € ( 8,34 €/ kg!); 
fa č. 0822015 Marton – hov. zadné 1,814 kg v cene 14,33 €, na sklad. karte 12.2.2015 príjem 
1,80 kg v cene 14,33 €; 
fa č. 1212015 Marton – br. pliecko 0,83 kg v cene 3,28 €, na sklad. karte 2.3.2015 príjem 0,93 
kg v cene 3,28 €; 
fa č. 2382015 Marton – hov. zadné 1,098 kg v cene 8,70 €, na sklad. karte 6.5.2015 prijaté 2 kg 
v cene 8,70 €; 
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8 – účtovná jednotka je povinná viesť 
účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne ... . Vyššie uvedenými zisteniami 
kontrolovaný subjekt nekonal v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Inventarizáciou zásob potravín sa zisťuje rozdiel medzi skutočným stavom a účtovným stavom 
zásob a je dôležitou súčasťou účtovnej závierky. Inventarizácia je zistenie stavu inventúrou 
a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov. Inventúrou sa zisťuje stav majetku k určitému dňu 
a jeho zápis do inventúrneho súpisu. Inventarizačný zápis a inventúrny súpis sú účtovné 
záznamy, preukazuje sa nimi vecná správnosť účtovníctva a musia obsahovať predpísané 
náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve. Inventúra je činnosť, ktorou sa zisťuje skutočný stav 
majetku, vlastného imania a záväzkov v jednotkách množstva, dĺžky, objemu a pod. 
a v peňažných jednotkách, k určitému dátumu. Inventúra môže byť fyzická, dokladová alebo 
kombinovaná. Fyzickou inventúrou zásob sa stav zisťuje rátaním, vážením, meraním a iným 
zisťovaním fyzického stavu v kusoch, metroch, litroch, kilogramoch a podobne. Inventúrne 
hárky, do ktorých komisia zaznamenáva napočítané výsledky, nesmú obsahovať evidovaný 
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počet jednotlivých položiek skôr, ako ich komisia napočíta. Inventúrny hárok musí obsahovať 
všetky položky zásob v systéme, tzn. aj tie, na ktorých systém  momentálne eviduje nulový 
zostatok. Zásoby nesmie počítať osoba, ktorá je na ich výške hmotne zainteresovaná. 
Inventúrou by sa zistil skutočný fyzický stav zásob so stavom vedeným na skladových kartách 
a zároveň by sa skontroloval a overil stav dátumu spotreby, aby suroviny neboli používané na 
prípravu jedál po dátume spotreby.  
Ku kontrole predložená Inventúra skladu za mesiac júl 2014 podpísaná vedúcou ŠJ, ktorá je 
hmotne zodpovednou osobou, za február 2015 – bez podpisov inventarizačnej komisie, 
nepreukázaný Príkaz riaditeľky na vykonanie inventúry, menovanie členov komisie. Predložený 
Inventarizačný zápis k 31.12.2014 – vykonanie inventarizácie zásob v ŠJ so začiatkom 
a ukončením 31.12.2014, vyhotovený 23.1.2015, ktorého prílohou je Inventúra skladu 
k 31.12.2014 vyhotovený 26.1.2015!, v skutočnosti je to inventúrny súpis potravín vytlačený 
zo systému, týka sa len položiek, u ktorých nie je nulový zostatok, bez podpisov. Nie je 
preukázané vydanie Príkazu na vykonanie inventarizácie, menovanie komisie. Inventarizácia 
k 31.12.2015 nepreukázaná.  
Uvedené zistenia nie sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 29 a § 30 ods. 
1) a ods. 2) v z.n.p.. 
 

Dodržiavanie materiálových a spotrebných noriem a receptúr 
Výroba pokrmov a jedál v zariadeniach školského stravovania sa musí riadiť materiálovými 
spotrebnými normami a receptúrami. Varenie podľa noriem je záväzné. 
V zmysle metodiky Materiálno – spotrebné normy pre školské stravovanie (aplikácia princípov) (ďalej 
MSN):  
A) Všeobecné princípy aplikácie MSN  
8) Dodržiavať skladbu potravín podľa vybraného druhu MSN 
10) Jednotlivé potravinové ingrediencie normovať presne a výsledné hodnoty pri normovaní 
zaokrúhľovať vždy tak, aby hmotnosť jednotlivých druhov potravín nebola prekročená ani znížená 
o jednu normovaciu porciu.  
11) Pri výdaji vynormovaných potravín je možné zohľadniť v preukázateľných prípadoch toleranciu  
± 10 % okrem mäsa a tukov. 
16) Na konci mesiaca zabezpečiť vyrovnané čerpanie finančného limitu tak, aby finančný limit na konci 
mesiaca nebol nižší ale ani neprevýšil 10 % jednodňového finančného limitu nákladov pri nákupe 
potravín. 
A) Špecifické princípy aplikácie 
14) Pri pečive, zelenine, ovocí a iných výrobkoch, ktoré sú vydávané na kusy, je potrebné prepočítať 
nutričné hodnoty podľa skutočne vydanej hmotnosti. 

Systém podľa zadaných kritérií určí druh, hmotnosť, počet potravín podľa vekových kategórii 
stravníkov, ktoré sa majú použiť na prípravu jedla podľa jedálneho lístka na príslušný deň, vynormuje. 
Údaje v Jedálny lístok, Normovací hárok, Stravný list v vydanými potravinami, Bilancia príjmov 
a nákladov, Vyúčtovanie hospodárenia s potravinami hovoria o tom, ako sú potraviny normované 
na základe jedálneho lístka a na základe toho ako sa robí výdaj potravín do spotreby.  

V zmysle MSN u tukov a mäsa nie je možnosť zohľadnenia tolerancie pri výdaji vynormovaných 
potravín. 

- olej (karta č. 90-2150)  
Za júl – december 2014 množstvo prijaté na sklad 58 l, vydané do spotreby 58 l, ostalo 0,00 l.  
Normovaná spotreba za uvedené obdobie bola 66,34 l, skutočnosť vydania do spotreby činila 
58 l, čo je o 8,34 l menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 1,89 €/l je to o 15,76 € menej. 
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- maslo (karta č. 67-1103)  
Za júl – december 2014 množstvo prijaté na sklad 51,14 kg, vydané do spotreby 50,59 kg, ostalo 
0,55 kg, ktoré boli presunuté do nového roka. 
Normovaná spotreba za uvedené obdobie bola 184,87 kg, skutočnosť vydania do spotreby 
činila 50,59 kg, čo je o 134,28 kg menej ako stanovuje norma. Na základe vyjadrenia 
kontrolovaného subjektu ako náhradu za maslo, ktoré bolo normované, bola použitá Rama. 

- bravčové plece (karta č. 50-0144)  
Za júl - december 2014 množstvo prijaté na sklad 78,86 kg, vydané do spotreby 78,86 kg, ostalo 
0,0 kg. 
Normovaná spotreba činila 80,78 kg, skutočnosť vydania do spotreby 78,86 kg, čo predstavuje 
o 1,92 kg menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 3,99 €/kg to činí o 7,66 € menej. 

- bravčové karé (karta č. 50-0534)  
Za júl - december 2014 množstvo prijaté na sklad 33,19 kg, vydané do spotreby 33,19 kg, ostalo 
0,0 kg. 
Normovaná spotreba činila 22,05 kg, skutočnosť vydania do spotreby 33,19 kg, čo predstavuje 
o 11,14 kg viac ako stanovuje norma. Pri cene 5,55 €/kg je to o 61,83 € viac. 

- bravčové stehno (karta č. 50-0538)  
Za júl - december 2014 množstvo prijaté na sklad 63,17 kg, vydané do spotreby 63,17 kg, ostalo 
0,00 kg. 
Normovaná spotreba činila 68,35 kg, skutočnosť vydania do spotreby 63,17 kg, čo predstavuje 
o 5,18 kg menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 4,48 €/kg to činí o 23,21 € menej. 

- Hovädzie zadné (karta č. 50-0001)  
Za júl - december 2014 množstvo prijaté na sklad 84,28 kg, vydané do spotreby 84,28 kg, ostalo 
0,0 kg. 
Normovaná spotreba činila 87,44 kg, skutočnosť vydania do spotreby 84,28 kg, čo predstavuje 
o 3,16 kg menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 7,90 €/kg to činí o 24,96 € menej. 

- Kuracie prsia (karta č. 90-1335)  
Za júl - december 2014 množstvo prijaté na sklad 35,03 kg, vydané do spotreby 35,03 kg, ostalo 
0,0 kg. 
Normovaná spotreba činila 19,93 kg, skutočnosť vydania do spotreby 35,03 kg, čo predstavuje 
o 15,10 kg viac ako stanovuje norma. Pri cene cca 5,46 €/kg to činí o 82,45 € viac. 

- Mlieko 1,5 % (karta č. 67-0615)  
Za júl – december 2014 množstvo prijaté na sklad 1 116,50 l, vydané do spotreby 1 116,50 l, 
ostalo 0,0 l. 
Normovaná spotreba činila 1 194,77 l, skutočnosť vydania do spotreby 1 116,50 l, čo je o 78,27 
l menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 0,65 €/l je to o 50,87 € menej.  

- Pri nákupe mäsa, nemožno ho zmrazovať a potrebné je spotrebovať ho do 4 dni od zakúpenia. 
Prípady, keď to nebolo dodržané, napr. hov. zadné zakúpené 4.9.2014 v množstve 3,45 kg, 
vydané 3,05 kg, ostalo 0,40 kg, ktoré bolo vydané 11.9.2014, ... .  

- Dňa 30.10.2014 v jedálnom lístku karbonátok pečený. Normované bolo br. pliecko 3,63 kg, 
vydané 0,00 kg, hov. zadné 1,57 kg, vydané 0,00 kg – z čoho varili? 
Na základe vyššie uvedených zistení pre dané komodity skutočnosť vydania do spotreby bola 
nižšia ako stanovuje norma, je potrebné konštatovať, jednotková cena nákupu daných 
potravín bola vo väčšine prípadov vyššia v porovnaní ako jednotková cena týchto potravín, 
ktoré boli nakupované v napr. v ďalších dvoch školských jedálňach, napr. pre porovnanie:  
olej: ŠJ Hlavná Ø 1,89 €/l, iná ŠJ  Ø 1,17, resp. Ø 1,32 €/l; maslo: ŠJ Hlavná Ø 6,25 €/kg, iná ŠJ 
Ø 5,40 €/kg; mlieko: ŠJ Hlavná Ø 0,65 €/l, iná ŠJ  Ø 0,56 €/l; bravčové pliecko:  ŠJ Hlavná Ø 6,25 
€/kg, iná ŠJ Ø 5,40 €/kg; hovädzie zadné: ŠJ Hlavná Ø 7,90 €/kg, iná ŠJ Ø 7,90 €/kg, resp. Ø  6,90 
€/kg. 
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Vyššie uvedenými zisteniami konštatujem nesúlad s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.366/2007 
Z.z. v z.n.p. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania § 4 ods. 1) 
písm. b) a c), podľa ktorej výroba jedál v stravovacích zariadeniach sa riadi materiálno-spotrebnými 
normami pre školské stravovanie a podľa receptúr pre školské stravovanie, charakteristické pre 
príslušnú územnú oblasť. Porušenie uvedeného právneho predpisu v prípadoch prekročenia normy – 
mäso: kuracie prsia možno považovať za nehospodárne nakladanie s verejnými finančnými 
prostriedkami – porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p., 
§ 2 ods. 2) písm. l) hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo 
obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 

Normované náklady a skutočné náklady vydané do spotreby sú dôležitými ukazovateľmi. Normované 
náklady vypovedajú aká je normovaná hodnota potravín, vydávaných podľa jedálneho lístka na 
príslušný deň. Skutočné náklady vypovedajú aká je skutočnosť odpisovaných potravín zo skladu do 
spotreby na príslušný deň podľa jedálneho lístka na tento deň. V prípade, že skutočné náklady sú nižšie 
ako normované, kompletne vydaná strava na tento deň bola lacnejšia ako predpisovala norma. V jeden 
deň je to lacnejšie, v iný to môže byť drahšie. Preto sa sledujú ku koncu mesiaca hodnoty týchto 
ukazovateľov a ich rozdiely ±, ktoré sa prenášajú do ďalšieho, ďalších mesiacov. Platí pravidlo, že 
k 30.6. kalendárneho roka (koniec školského roka) a k 31.12. príslušného roka (koniec kalendárneho 
roka) sú, resp. mali by byť, tieto rozdiely nulové. Plusové hodnoty znamenajú šetrenie oproti 
normovaným nákladom, mínusové hodnoty znamenajú prekročovanie normovaných hodnôt.  
Z Vyúčtovania hospodárenia s potravinami: 
                      

Mesiac                          € Normované náklady Skutočné náklady Rozdiel 

VII/2014 434,56 471,68 -37,12 

IX/2014 2 864,00 2 756,31 107,69 

X/2014 2 600,90 2 599,80 1,10 

XI/2014 2 427,32 2 492,75 -65,43 

XII/2014 1 771,54 1 876,64 -105,10 

I/2015 2 187,08 2 104,40 82,68 

II/2015 1 639,08 1 703,74 -64,66 

III/2015 2 911,14 2 896,48 14,66 

IV/2015 2 381,80 2 268,32 113,48 

V/2015 2 249,30 2 313,36 -64,06 

VI/2015 2 678,24 2 653,41 24,83 

VII/2015 281,12 309,74 -28,62 

IX/2015 2 035,32 2 132,30 -96,98 

 
Zákonní zástupcovia detí, zamestnanci a ostatní stravníci uhrádzajú za nákup potravín na stravovanie 
príslušnú finančnú čiastku podľa kategórie. V zmysle VZN č. 4/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, vrátane doplnkov, tzn. v platnom znení, čl. 3 bod 5. 
príspevok v školskej jedálni materskej školy vo výške 1,12 €, z toho desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 
0,22 €; pre dospelí stravníci príspevok činí 1,12 €. Tento príspevok sa má uhrádzať vopred do 10. dňa 
v príslušnom mesiaci. V zmysle VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 
v platnom znení, čl. II. písm. a) výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady  na jedno hlavné 
jedlo – obed je určená sumou 0,20 € a 0,10 € na jedno doplnkové jedlo (desiata, olovrant). Kontrolou 
bolo zistené – prípady stravné sa neuhrádza vopred, v stanovenom termíne, sú nedoplatky. Tieto 
nedoplatky sú spravidla vyrovnané na konci školského roka alebo na začiatku nového školského roka. 
Uvedeným zistením konštatujem nedodržanie príslušných článkov uvedených Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Krompachy. Cena stravného pre deti v hmotnej núdzi sa odvíja od Výnosu MPSVaR 
SR v platnom znení, ktorým sa upravuje príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi. 
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Evidencia stravníkov bola v kontrolovanom období vedená ručne na tlačivách Výkaz stravovaných osôb 
s údajmi o počte odobratých jedál podľa jednotlivých tried detí, detí v hmotnej núdzi, za 
zamestnancov.  
Evidenciu stravníkov, výkaz stravovaných osôb je možné viesť prostredníctvom programu, ktorý by 
lepšie sprehľadnil, zjednodušil a urýchlil prácu zamestnanca, preto ho odporúčam využiť. 
Cena jedla pozostáva z hodnoty finančného limitu na nákup potravín a hodnoty režijných nákladov. 
Výpočet réžie na jedno jedlo pre rok 2014 vychádzal zo skutočných nákladov ŠJ za obdobie január až 
december roka predchádzajúceho roka (mzdy, odvody, energie, opravy a údržba, materiál, služby) 
a z počtu vydaných obedov a doplnkových jedál (20 %) v tom roku. Finančný limit na potraviny pre 
daný rok bol stanovený z celkových príjmov za stravné za predchádzajúci rok a počtu vydaných jedál 
v danom období. Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie vo výške 55 % z ceny hlavného jedla 
vo vlastnom stravovacom zariadení, t. j. 1,22 € (na potravinové – 0,12 € a režijné náklady – 1,10 €) je 
odvádzaná a poukazovaná na rozpočtový príjmový účet školskej jedálne, čo je v súlade so zákonom č. 
311/2001 Z.z. zákonník práce § 152 v z.n.p.. Taktiež je poukazovaný príspevok zo sociálneho fondu vo 
výške 0,15 € a platba zamestnanca vo výške 0,85 €. Výpočet réžie pre rok 2014 vychádzal z časti 
celkových nákladov (mzdy, odvody, prevádzkové náklady) vo výške 36 027,41 € a počtu vydaných jedál 
a doplnkových jedál za rok 2013 – 30 454, réžia na jedno jedlo vychádza 1,18 €, skutočnosť réžie na 
jedno hlavné jedlo bola určená vo výške 1,10 €.  Obdobne pre výpočet réžie pre rok 2015: celkové 
náklady – 35  748,77 €, počet vydaných jedál a doplnkových jedál – 29 817, réžia na jedno jedlo 
vychádza 1,20 €; skutočnosť réžie na jedno hlavné jedlo bola určená vo výške 1,10 €. Finančné náklady 
na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka v roku 2014 a 2015 činili 1,12 €. Cena jedla 
pre dospelého stravníka v danom období činila 2,22 €.  

Od 1.12.2015 nadobudla platnosť a účinnosť Smernica č. 1/2015 upravujúca postup verejného 
obstarávateľa Mesta Krompachy pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru vrátane potravín, zákaziek na 
poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. 
Kontrolovaný subjekt nepredložil Plán obstarávania tovarov, zhotovenia prác a dodania služieb za 
kontrolované obdobie postupom podľa § 9 ods. 9) zákona o verejnom obstarávaní, ktorý má 
predstavovať požiadavky obstarania zákaziek, ktoré je nevyhnutné zaobstarať v rozpočtovom roku na 
zabezpečenie činnosti a slúžiť na koordináciu obstarávania. 
Kontrolovaný subjekt nepredložil podklady k verejnému obstarávaniu za rok 2014 a 2015 na nákup 
potravín. Nie je preukázané určenie predpokladané hodnoty zákazky, určenie o aký typ zákazky sa 
jedná, cenové ponuky, t.j. postup v zmysle smernice, čo nie je v súlade so Smernicou mesta č. 2/2013. 
Ku kontrole bolo predložené Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s uvedením 
predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) pre rok 2015 na nákup a na uloženie keramickej dlažby, na 
nákup výpočtovej techniky – notebook. Jednalo sa o zákazky typu A. Doložené boli Záznamy 
z prieskumu trhu, vrátane predložených cenových ponúk.  

Kontrolou bolo zistené, na objednávkach rok 2014, na faktúrach prípady v roku 2014 - nie je 
preukázané vykonanie predbežnej finančnej kontroly, na zmluvách je vykonaná predbežná finančná 
kontrola, aj tam, kde je vykonaná predbežná finančná kontrola, t.j. overenie finančnej operácie PFK, 
nie je dodržaný postup overenia v zmysle  § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. 
v z.n.p.. Uvedené zistenia nie sú v súlade s § 2 ods. 2) Na účely tohto zákona sa rozumie písm. j) 
„finančnou operáciou príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, 
právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.“, § 6 ods. 1) a § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona 
č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 
 
Kontrolou bolo zistené, zmluvy, objednávky, faktúry, týkajúce sa predmetu kontroly, vybraté 
náhodným výberom, sú zverejnené na webovom sídle základnej školy, čo je v súlade so zákonom  
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.. 
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Kontrola -  plnenia uznesení, prijatých Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch 

Cieľ kontroly bol zameraný na plnenie prijatých uznesení a kontrolu vyhodnotenia uznesení, či 
vyhodnotenie zodpovedalo zistenej skutočnosti oprávnenou osobou. 

Vykonanou kontrolou za kontrolované obdobie nebolo v kontrolovanom subjekte zistené závažnejšie 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu 
kontroly. V dôsledku toho je vypracovaná Správa o výsledku kontroly. 

V období 1.12.2014 – 31.3.2016 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (MsZ) zasadalo štrnásťkrát, 
z toho dve zasadania mali slávnostný charakter. Prijaté uznesenia boli zamerané najmä na výsledky 
hospodárenia mesta, rozpočtových organizácií zriadených mestom; na hospodárske výsledky 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta; na predaj resp. na kúpu majetku mesta; na 
prijímanie všeobecne záväzných nariadení, resp. doplnkom ku platným VZN.  

Za kontrolované obdobie bolo prijatých 409 uznesení. Prijaté uznesenia mali rôznorodý charakter a ich 
prehľad podľa jednotlivých druhov je spracovaný v nasledujúcej tabuľke: 

Počet prijatých uznesení  

  
01.12.2014 - 
31.12.2014 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

01.01.2016 - 
31.03.2016 

Spolu 

volí 6 13 6 25 

schvaľuje 19 95 38 152 

ukladá   8   8 

berie na vedomie  8 80 17 105 

ruší 1 17 1 19 

predlžuje 1 5   6 

súhlasí   1 4 5 

žiada 14 17   31 

odvoláva 4 4 4 12 

uznáša sa 4 9 3 16 

konštatuje 2 1   3 

prerokovalo   3   3 

neschvaľuje   7 1 8 

poveruje 2 3 1 6 

vyhovuje   2   2 

určuje   3   3 

zriaďuje 1     1 

deleguje     1 1 

vymenúva     1 1 

potvrdzuje   2   2 

  62 270 77 409 

Kontrolované bolo plnenie uznesení prijatých MsZ, ich vyhodnotenie bolo aj v materiáloch Správa 
o plnení uznesení k dátumu predkladania na príslušné zasadnutie MsZ - do augusta 2015. Kontrolované 
bolo aj plnenie uznesení v období august 2015 až marec 2016. Od augusta 2015 nie je ukladacia časť, 
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správa o plnení uznesení nie je predkladaná na zasadnutia MsZ. Na tlačových zostavách – uznesenia  
č. 8 až 14, nie je uvádzané ako sa prijaté uznesenia splnili.  
Žiadam zabezpečiť, aby na tlačových zostavách bolo evidované ako sa s daným uznesením naložilo, 
t. j. kedy, ako splnilo, zodpovedná osoba. 
Nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu kontroly odstránené. 
Odporúčam, aby predkladatelia návrhu na uznesenie a návrhová komisia dôsledne dbali na 
formulovanie každého uznesenia a následne aj pri vyhodnocovaní sa na to dbalo, napr. uznesenie 
 č. 1/F.1 žiada primátorku mesta vymenovať komisiu na prípravu novelizácie Štatútu mesta Krompachy, 
Rokovacieho poriadku MsZ, MsR a komisií MsZ v Krompachoch, Štatútu mesačníka Krompašský 
spravodajca, Zásad hospodárenia s majetkom mesta Krompachy  v termíne do 10.12.2014. Predmetná 
komisia bola vymenovaná v zložení poslancov Puchala, Hojstrič, Zahuranec Stana. Uznesenie bolo 
splnené.  Následne absentuje do kedy návrhy novelizovania daných dokumentov  mali byť komisiou 
vypracované a predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Štatút mesta Krompachy bol 
schválený uznesením č. 8/C.25 dňa 26.8.2015. 
V súvislosti s predkladaním materiálov a návrhov uznesení na zasadania MsZ, ako aj samotným 
prijímaním uznesení dbať na trestnoprávnu zodpovednosť pri výkone samosprávy mesta Krompachy. 

 
Kontrola - vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Krompachy formou 
dotácií 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly v kontrolovanom subjekte – Mesto Krompachy, 
mestský úrad. Boli prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov odporúčané hlavnou 
kontrolórkou a v termíne do 30.9.2016 kontrolovaný subjekt má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú 
správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 
a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou 
finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu. 

Predmetom kontroly bolo zameranie na dodržiavanie zákonných ustanovení, ktoré upravujú oblasť 
poskytovania dotácií, kontrola dodržiavania VZN o poskytovaní dotácií, najmä na schválenie dotácií, 
uzatvorenie zmluvného vzťahu na poukazovanie schválenej dotácie z rozpočtu mesta na účty 
žiadateľov; na vyúčtovanie poskytnutej dotácie, zdokladovanie jej použitia. 

Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, č. 502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  
a vnútornými predpismi - VZN mesta Krompachy č. 2/2005 o poskytovaní dotácií, všetky predpisy 
v platnom znení, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami mesta.  

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (MsZ) schválilo uznesením č. 2/D.15 dňa 15.12.2014 rozpočet 
mesta na rok 2015, súčasťou ktorého bolo poskytnutie dotácií z rozpočtu vo výške 35 000 €. Dňa 
20.3.2015 MSZ schválením rozpočtového oparenia č. 2 výška na poskytnutie dotácií bola navŕšená na 
sumu 42 500 €, t.j. o 7 500 €. MsZ uznesením č. 4/E.10 dňa 15.4.2015 schválilo dotácie z rozpočtu 
mesta Krompachy pre rok 2015 pre jednotlivých žiadateľov podľa poslaneckého návrhu. Celková 
schválená výška 42 500 € predstavuje 61,85 % z celkovej sumy, požadovanej žiadateľmi o dotáciu.    

Agenda k dotáciám, predložená ku kontrole, obsahovala Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta vrátane prílohy, tvoriacej rozpočet projektu (ďalej žiadosť), Zmluvu o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu mesta Krompachy (ďalej zmluva), uzatvorenú medzi mestom a prijímateľom dotácie, 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie (ďalej vyúčtovanie) s priloženými dokladmi o čerpaní poskytnutých 
finančných prostriedkov, predloženú na mestský úrad prijímateľom.  
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V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v zn.n.p. § 7 ods. 2) „Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie 
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 
záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu 
územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri 
likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.“  
§ 7 ods. 4) zákona „Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2)  a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, 
alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených 
všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.“ 
§ 7 ods. 6) zákona „V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2) a 4) 
rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému 
zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Na porušenie 
finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.“ (zákon č. 523/2004 
Z.z. § 31). 

Neziskové organizácie poskytujú všeobecne prospešné služby. V zmysle zákona č. 213/1997 Z.z.  
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v zn.n.p. § 2 ods. 2) 
„Všeobecne prospešné služby sú najmä 
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,  
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,  
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,  
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,  
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,  
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.“ 
 
V zmysle VZN č. 2/2005: § 2 bod 1. – termín podávania sa stanovuje do 28.2. príslušného 
rozpočtového roka. Podané žiadosti boli opatrené pečiatkou podateľne. Mestský športový klub STO 
Krompachy doručil žiadosť 2.3.2015, ostatné žiadosti boli doručené na Mestský úrad v Krompachoch 
v stanovenom termíne. Nedoručenie žiadosti v stanovenom termíne je porušením § 2 bod 1. VZN  
č. 2/2005. 

V zmysle VZN č. 2/2005 § 2. bod 3. „Fyzická osoba podnikateľ k žiadosti priloží živnostenský list.“; bod  
4. „ Právnická osoba  k žiadosti priloží výpis z obchodného registra, alebo iného registra.“  
U väčšiny podaní žiadostí o poskytnutie dotácie nebol priložený výpis z registra, čo nie je v súlade s VZN 
č. 2/2005 § 2 bod 2. a bod 3.. V žiadosti uvádzajú právnu formu, dátum vzniku a číslo registrácie, IČO.  

Basketbalový klub Kovohuty Krompachy s.r.o., Cirkevný zbor ECAV Dcérocirkev Krompachy – cirkevná 
organizácia, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Krompachy – cirkevná organizácia, Gymnázium Krompachy 
– rozpočtová organizácia, sú právnické osoby, majú pridelené IČO. 
 
Na Ministerstve vnútra SR registrované občianske združenie: FK Pokrok SEZ Krompachy, Miešaný 
spevácky zbor Cantica Christiana ..., Dychová hudba ..., Folklórny súbor ..., MŠK – STO ... , Robotnícky 
spevokol, Klub mažoretiek ASK, BKM DASTET, Ľudia a perspektíva; sú to právnické osoby, majú 
pridelené IČO.  
Mestský športový klub Krompachy – nie sú priložené výpisy registra; právna forma – občianske 
združenie, dátum vzniku 5.5.1997, číslo registrácie VVS/1-900/90-12640, IČO 30686296. Na stránke 
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MV SR v registri občianskych združení s daným dátumom vzniku a číslom registrácie je pridelené IČO 
48429341. Mestský športový klub Krompachy s prideleným IČO 30686296 má dátum vzniku 21.8.2002. 
Triatlon-duatlon-maratón – nie sú priložené výpisy registra; právna forma – občianske združenie, 
dátum vzniku 9.2.1994, číslo registrácie VVS/1-900/90-9334, IČO 30686296. Na stránke MV SR 
v registri občianskych združení s daným dátumom vzniku a číslom registrácie je pridelené IČO 
42094887. 

Na Ministerstve vnútra SR registrované združenia s potvrdenou činnosťou sú: Jednota dôchodcov na 
Slovensku, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský zväz telesne postihnutých 
(zdravotne), Únia žien Slovenska. Miestne organizácie nie sú právnické osoby, napr. MO Matice 
slovenskej, MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
MO Únia žien Slovenska – org. č. 6;  nemajú pridelené IČO. 
U Slovenský zväz zdravotne postihnutých  Základná organizácia Krompachy: právna forma - občianske 
združenie, dátum vzniku 5.10.2011, číslo registrácie VVS/1-900/90-150-10, IČO 00698172082. Nie sú 
preukázané, t.j. pri žiadosti priložené, výpisy o registrácii. Na stránke ministerstva vnútra SR v registri 
občianskych združení, resp. v registri združení s potvrdenou činnosťou som nenašla.??  
Dobrovoľný hasičská zbor Krompachy: právna forma občianske združenie, dátum vzniku 24.4.1996,  
číslo registrácie – nie je uvedené, IČO 35525436. Sú priložené Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky. Nie sú preukázané, t.j. pri žiadosti priložené, výpisy o registrácii. Na stránke MV 
SR s daným IČO nie je evidované toto občianske združenie v registri občianskych zdužení, resp. 
združenia s potvrdenou činnosťou. 
Nepreukázanie registrácie je nesplnením podmienok na poskytnutie dotácií v zmysle § 7 ods. 2)  
a ods. 4) zákona č. 583/2004 Z.z. v zn.n.p. a VZN č. 2/2005 § 2 bod 3. a bod 4. v platnom znení. 

V zmysle VZN č. 2/2005 § 2 bod 2. Žiadosť musí obsahovať písm. b) termín, miesto a účel použitia 
dotácie a podľa § 3 ... , pričom prostriedky sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, alebo účel použitia 
prostriedkov.  
 
Mesto zaslalo list dňa 4.5.2015 jednotlivým žiadateľom, ktorým bola schválená dotácia nižšia ako 
požadovali v žiadosti, v ktorom im oznámilo výšku schválenej dotácie a zároveň žiadalo 
o prehodnotenie rozpočtu projektu a jeho zaslanie na mesto v termíne do 15.5.2015. V liste o.i. sa 
uvádza žiadame o prehodnotenie rozpočtu projektu z Vami predloženej žiadosti tak, aby bol v súlade 
so schválenou čiastkou finančných prostriedkov a aby bolo zrejmé, na aký účel budú použité. Splnenie 
tejto požiadavky bude predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.  
 
Ďalšie kontrolné zistenia:  

a) v žiadostiach neboli uvedené termíny, v zmluvách chýbali dátumy podpisu druhou stranou,  
b) v rozpočte sa vyskytli matematické chyby, napr.:  

   FK Pokrok SEZ: celkové náklady na projekt 35 600 €, požadovaná dotácia 20 000 €, príjmy vlastné 
15 900 €, iné 700 €. Z uvedeného vyplýva, celkové príjmy sú 16 600 €, potom 35 600 – 16 600 = 19 000, 
nie 20 000 ako požadovali. Schválené bolo 17 000 €, tzn. o 2 000 € menej, nie o 3000 €.  
   Slovenský zväz zdravotne postihnutých: celkové náklady na projekt 1 350 €, požadovaná dotácia 600 
€, príjmy vlastné 250 €, iné 600 €. Z uvedeného vyplýva, celkové príjmy sú 850 €, potom 1 350 - 850 = 
500, nie 600 ako požadovali. Schválené bolo 400 €, tzn. o 100 € menej, nie o 200 €.  
   Mestský športový klub, projekt cyklistické preteky do vrchu: v rozpočte po sčítaní – celkové náklady 
na projekt 680 €, nie ako v textovej časti uvedené 600 €, v rozpočte požadovaná dotácia 500 €, 
v textovej časti požadované 300 €, v rozpočte príjmová časť vlastné zdroje 300 €. 
   MsO JDS: celkové náklady projektu 1 870 €, požadovaná dotácia 730 €, príjmy celkom 220 €. 
V skutočnosti po sčítaní – celkové náklady na projekt sú vo výške 1 650 €, požadovaná dotácia 730 €, 
príjmy vlastné celkom 200 €. Schválená dotácia 640 €. Obdobne v upravenom rozpočte celkové náklady 
na projekt sú 1 650 €, nie 1 870 €. 
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   Klub mažoretiek ASK: v rozpočte (príloha č. 1 k žiadosti) po sčítaní celkové náklady na projekt 3 700 
€, nie ako uvedené v textovej časti 3 600 €, príjmy celkové 1 400 €, požadovaná dotácia 1 700 €. 
Schválená dotácia 1 000 €. Po úprave rozpočtu (máj) celkové náklady na projekt 4 200 €!, príjmy 
celkom  1 400 €, dotácia 1 000 €.   

c) náklady na „projekt“ požadované krytím v plnej výške dotáciou z rozpočtu mesta, t.j. bez 
príjmov  vlastných zdrojov, bez iných príjmov; MO Matice slovenskej, Dobrovoľný hasičský zbor, 
Robotnícky spevokol. 

d) dotácia na projekt požadovaná v určitej čiastke z celkových nákladov na projekt, v príjmovej 
časti neuvádzajú žiadne príjmy: Triatlon – duatlon – maratón klub, Ľudia a perspektíva, Mestský 
športový klub, ZO SZPFB, Dychová hudba. 

e) v rozpočte projektu neuvádzajú ktoré položky a v akej výške z projektu chcú pokryť dotáciou, 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých.  

f) v rozpočet projektu nie je nič uvedené: Gymnázium – projekt Európsky mládežnícky seminár 
g) v rozpočte projektu nie sú celkové náklady na projekt, je len požadovaná dotácia: Slovenský 

zväz protifašistických bojovníkov ZO – požadujú dotáciu 320 €: kytice jubilantom 120 €, pamätník, 
hroby 80 €, darčeky členom na výročia 60 €, kult.- spomien. akcie 60 €, t.j. spolu 320 €; príjmy členské 
50 % vo výške 51 €.  320 – 51 = 269 €. Schválená dotácia 200 €. V upravenom rozpočte (máj):  vecné 
ceny jubilantom 50 €, pietne akcie, pohreby 50 €, kancelárske potreby! 20 €, výročná schôdza 50 €, 
športové hry s občerstvením a odmenami! 30 €, t.j. spolu 200 €. 

h) v pôvodnom rozpočte je náklad na určitú položku, požadovaná je časť resp. celá výška, pri 
upravenom rozpočte (v máji)  náklad na danú položku ostal, požadované je viac ako je ten náklad, resp. 
je tam úplne niečo iné. 
   Mestský športový klub, projekt cyklistické preteky do vrchu pôvodný rozpočet na položku 
zabezpečenie kultúrneho programu 120 € a požadované 200 €;  
   Mestský športový klub, projekt Turistický pochod ... pôvodný rozpočet na položku technické 
zabezpečenie 180 €, požadované 180 € a po úprave (v máji) na danú položku rozpočet 180 € 
a požadované 200 €. 
   Mestský športový klub STO: 
   pôvodný (rozpočet/dotácia)  upravený (v máji) (rozpočet/dotácia) 
vecné ceny   200 /   200     100! / 100 
ubytovanie   200 / -       -     !  /   -  
cestovné             2 000 /2 000                1 000! / 1 000 
propagácia   200 /   200     100 !/ 100 
techn. zabezp.    300 /    300     100!/ 100 
spotrebný mater.             1 500 / 1 500     250!/ 200 
vstupné, účast. popl.             1 250 / 1 250     200!/ 200 
odmeny lektorom            1 500 / 1 500       -     /   - 
iné odôv. nákl.             1 200 /    900     300!/ 300 
celkom              8 350 / 7 850               2 000!/ 2 000 
                    má byť 2 050 / 2 000 
Príjmy                   200 + 300 = 500 
 
   Cantica Christiana: 
   pôvodný (rozpočet/dotácia)  upravený (v máji) (rozpočet/dotácia) 
vecné ceny        - / -            - / 50! 
cestovné            1 000 / 600               1 000 / 600 
propagácia               100 / -      100 / - 
zabezp. kult. programu              500 / 300     500 / - 
techn. zabezp.                100 / 100     100 / - 
spotrebný mater.               200 / -      200 / 100 
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iné odôv. nákl.               100 / -                   100 / - 
       kvety vystúp., koncerty      - / 50! 
celkom              2 000 / 1 000              2 000 / 800 
                     
Príjmy                   300 + 100 = 400 
 
   FS Krompašan: pôvodný rozpočet celkové náklady na projekt 3 600 €, požadovaná dotácia 1 700 €, 
príjmy celkom 1900 €. Schválená dotácia vo výške 1 250 €. (3 600 – 1 900 = 1 700). Upravený rozpočet 
(máj): celkové náklady na projekt 3 150 €!, príjmy celkom 1 900 €, schválená dotácia 1 250 €. Zmenili, 
znížili náklady na projekt o  3 600 – 3 150 = 450 €?! V pôvodnom rozpočte na položku zakúpenie nových 
krojov a krojových častí náklady 100 €, požadovaná dotácia 400 €!, v upravenom rozpočte u tejto 
položky náklady 100 €, požadovaná dotácia 350 €!. 
   Cirkevný zbor ECAV: pôvodný rozpočet celkové náklady na projekt 3 000 €, požadovaná dotácia 2 500 
€, príjmy celkom 500 €. Schválená dotácia vo výške 1 200 €. Upravený rozpočet (máj): celkové náklady 
na projekt 1 700 €!, príjmy celkom 500 €, schválená dotácia 1 200 €. Zmenili, znížili náklady na projekt?! 
V pôvodnom rozpočte položky na úpravu vnútorných častí, v upravenom rozpočte položky na opravu 
exteriéru.  
   Robotnícky spevokol: pôvodný rozpočet celkové náklady na projekt 1 000 €, požadovaná dotácia 
1 000 €. Schválená dotácia 500 €. Upravený rozpočet (máj) celkové náklady na projekt 500 €, 
požadovaná dotácia 500 €. Zmenili, znížili náklady na projekt o 1 000 - 500 = 500 €?! 
   Klub mažoretiek ASK: v pôvodnom rozpočte na položku zakúpenie nových kostýmov a obuv náklady 
vo výške 1 200 €, dotácia 1 200 €; v upravenom rozpočte na tú istú položku náklady 1 700 €! a dotácia 
500 €. 
      Slovenský zväz zdravotne postihnutých: v pôvodnom rozpočte vecné ceny 150 €, cestovné 200€, 
zabezpečenie kultúrneho programu 200 €, techn. zabezp. 50 €, spotrebný materiál 50 €, vstupné 
a účastnícke poplatky 600 €, iné 100 €, spolu 1 350 €, požadovaná dotácia na jednotlivé položky nie je 
uvedená, uvedené celkovo 600 €. V liste v júni: výročná členská schôdza cca 73 € (75 ks bagety á 0,90 
€, 24 ks miner. voda á 0,22 €), deň matiek cca 122 € (hudobníkom 50 €, program 10,22 €, uhradiť 
rozdiel medzi príjmom a výdajom? 57,44 €, občerstvenie 3,99 €), športové dni v Rudňanoch cca 104 
(pre tri motorové vozidlá á 17 €, štartovné 15 členov á 3,5 €), tzn. spolu 299 €. 

ch) v rozpočte položky, ktoré nespĺňajú podmienky účelu pre poskytnutie dotácie, napr. FK 
v rozpočte má položku stavebné úpravy na budove – náklady 4 500 €, požadovaná dotácia 2 000 €, 
v upravenom rozpočte požadovaná dotácia na danú položku 1 200 €. Budova je majetkom mesta, FK 
ju má v nájme. Pri posudzovaní a schvaľovaní účelu ako bolo postupované, dodržané VZN (písomná 
žiadosť a súhlas s úpravami – konkrétne, čo, ako, splnenie podmienok v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, súlad s nájomnou zmluvou !?!). 
 i) nesúlad medzi popisom cieľu, charakteristikou projektu a požadovanými finančnými 
prostriedkami uvedenými v rozpočte a samotným zúčtovaním poskytnutej dotácie (uvádzané nižšie). 

j) na žiadostiach, zmluvách, vyúčtovanie dotácie - nie je preukázané vykonanie finančnej 
kontroly, čo je v rozpore so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v z.n.p.., § 9.  
 
Použitie poskytnutej dotácie a dodržanie zmluvných podmienok bolo zo strany hlavnej kontrolórky 
overené kontrolou predložených dokladov k vyúčtovaniu, porovnanie skutočného čerpania finančných 
prostriedkov so schváleným účelom a s rozpočtom výdavkov na projekt uvedených v jednotlivých 
žiadostiach. 
 
V zmysle § 7 ods. 1 VZN č. 2/2005 Po schválení dotácie uzavrie mesto so žiadateľom zmluvu 
o podmienkach a účele použitia dotácie. 
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Mesto Krompachy v zastúpení primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou s jednotlivými žiadateľmi, 
ktorým bola Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch schválená na rok 2015 dotácia z rozpočtu 
mesta, uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Krompachy (ďalej Zmluva).  
Pod číslom je uzatvorená Zmluva č. 6/2015 so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, aj Zmluva 
č. 6/2015 s MO Matice slovenskej. 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v zn.n.p. § 7 ods. 6) V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa 
prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. 
Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce. 
Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 
V zmysle § 3 VZN č. 2/2005 ... prostriedky sa rozpočtujú na konkrétnu akciu alebo účel použitia 
prostriedkov. § 7 ods. 2. Dotácia musí byť použitá na účel, na ktorý bola poskytnutá. Žiadateľ je povinný 
predložiť finančné vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných prostriedkov vrátane písomnej 
správy. § 7 ods. 3. Poskytnutie dotácií nesmie zvýšiť dlh mesta Krompachy na konci rozpočtového roka 
a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 
V Zmluve čl. I. ods. 1. sa uvádza výška poskytnutej dotácie a účel použitia, ďalej je uvedené Projekt 
vrátane jeho rozpočtu, na podporu ktorého sa dotácia poskytuje, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
V skutočnosti „príloha č. 1 tejto zmluvy“ je podaná Žiadosť vrátane rozpočtu (podané do konca febr. 
2015) a podaný  upravený rozpočet (máj 2015). 
Čl. I. ods. 2. Zmluvy Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu len na účel uvedený v odseku 1 a to 
za súčasného dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
Čl. II. ods. 3. Zmluvy ..., ak Mesto rozhodne dotáciu poskytnúť, urobí tak najneskôr do 31. 10.2015. 
Jednotlivým príjemcom dotácie (príjemca) schválená dotácia bola poskytnutá  formou prevodu na 
bankový účet, resp. v hotovosti cez pokladňu v termíne a vo výške ako je uvedené v Zmluve. 

Čl. III. ods. 3. Príjemca je povinný: 
písm. c) bezodkladne písomne informovať Mesto o začatí a ukončení jednotlivých etáp realizácie 
Projektu a o použití poskytnutých finančných prostriedkov, ako i o každej skutočnosti, ktorá by mohla 
obmedziť alebo znemožniť využitie dotácie v súlade s jej účelom; nie je preukázané, príjemcovia (všetci) 
nepostupovali v súlade s čl. III. ods. 3. písm. c) danej Zmluvy. 
písm. d) predložiť Mestu záverečnú správu o realizácii Projektu a o konečnom zúčtovaní dotácie vždy 
najneskôr do 15.12.2015 vrátane predloženia všetkých dokladov, ktorými preukáže použitie 
prostriedkov na stanovený účel. Záverečná správa o realizácii projektu - nepreukázané. Príjemcovia 
(takmer všetci) nepostupovali v súlade s čl. III. ods. 3. písm. d) danej Zmluvy. 
Čl. III. ods. 7. – k propagácii Mesta, deklarovať skutočnosť, že na realizáciu bola poskytnutá dotácia 
z rozpočtu mesta. Nepreukázané. Príjemcovia (všetci) nepostupovali v súlade s čl. III. ods. 7. danej 
Zmluvy. 
Čl. IV. Zmluvy – o povinnostiach žiadateľa ak koná v rozpore so zmluvou a sankciách.  

Popis charakteristiky projektu (konkrétny účel, rozpočet) a zúčtovanie použitia dotácie (konkrétne na 
čo boli použité finančné prostriedky vrátane ich zdokladovania) musia súhlasiť, nadväzovať. 
 
Kontrolné zistenia z predloženej dokumentácie k zúčtovaniu poskytnutej dotácie bolo zistené: 

a) kópie predložených dokladov nečitateľné, bločky z registračnej pokladne sú vyblednuté, 
prípady na doklade chýba dátum, preplatený alkohol.  

b) nevyplňovaná príloha  č. 1 k „Zmluve“ stĺpec „skutočnosť“; výdavkové doklady nie sú označené, 
ktorej časti účelu sa týkajú; chýbajú dátumy podpisy, takmer všetci. 

c) nesúlad medzi doloženými účtovnými dokladmi (na čo sa čerpalo) a účelom, výškou, t. j. 
rozpočtom (na čo a v akej výške mohli čerpať): napr.: FS Krompašan: o.i. na zakúpenie nových 
krojov a krojových súčastí rozpočet 100 € a dotácia 350 €!, na stuhy, klobúky krpce, oprava 
krojov rozpočet 350 € a dotácia 200 € (350 + 200 = 550 €), na spotrebný materiál, služby 
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rozpočet 0 €! a dotácia 300 €!. Skutočnosť:  poskytnutá dotácia 1 250 €. Fa za nájom mestu 
111,43 € - fa nepriložené, nákup krojov 1 100 € - co fa č. 20151 vystavená 14.12.2015, dátum 
dodania služby 14.12.2015; šijací stroj 119,88 € - co bločku z registračnej pokladne. 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých: skutočnosť použitia: športový deň ZO 115,29 € (kryšt. 
cukor, káva, mlieko, krúpy, slanina, koreniny, br. plece, ...) (kedy, na čo, koľko členov?), 
štartovné Rudňany 52,50 €, Deň matiek – obedové menu a prenájom miestnosti 231,40 € (43 
členov), kytica 2,80 €.  
Cantica Christiana, Ľudia a perspektíva,  
Triatlon – duatlon – maratón: predložili 18.12.2015 – po termíne, zúčtovanie Krompašského 
jarmočného duatlonu zo dňa 19.9.2015. 
Mestský športový klub STO: predložili 16.12.2015 – po termíne, vo vyúčtovaní nie je 
zdokladované cestovné vo výške 1 000 €; propagácia vo výške 100 € - priložený doklad  
o úhrade k obnove registrácie; technické zabezpečenie vo výške 100 € – fa za nájom 
nepriložená; vstupné a účastnícke poplatky vo výške 200 € - priložený doklad o úhrade 105 € 
5. 6. 7. liga?; Klub mažoretiek ASK,  

d) pri doložených dokladoch nie je preukázané, že v účtovnej jednotke (ÚJ) žiadateľa bol daný 
výdavok realizovaný či formou bankového prevodu (bankový výpis), alebo platbou v hotovosti 
(výdavkový pokladničný doklad), tým nie je možnosť konštatovať, že výdavok bol skutočne ÚJ 
realizovaný, napr.: FK Krompašan, Sl. zväz zdravotne postihnutých, Cantica Christiana, Mestský 
športový klub STO, MO Matice slovenskej, Klub mažoretiek ASK, MŠK, ZO SZPB, BK Kovohuty, 
FK Pokrok. Pri vyúčtovaní priložené bločky z registračnej pokladne, faktúra dodávateľa, alebo 
príjmový pokladničný doklad poskytovateľa. 
Pri overovaní predložených dokladov k vyúčtovaniu dotácie, poskytovateľ dotácie neoveril 
skutočnosť, že príslušné výdavky sú skutočne zaevidované v účtovníctve ÚJ žiadateľa - 
nepreukázané.   

    
Zhrnutie: 

1. Nepreukázanie registrácie výpisom z obchodného registra, alebo iného registra. 
 V žiadosti pri vypisovaní základných údajov o žiadateľovi sú formálne nedostatky. 
 Organizácie, ktoré napriek uvedeniu právnej formy a IČO, sa nenašli v registri. 
 Miestne organizácie nie sú registrované (registrované sú ústredia), nemajú pridelené IČO. 

Nepreukázanie registrácie je nesplnením podmienok na poskytnutie dotácií v zmysle § 7 ods. 
2) a ods. 4) zákona č. 583/2004 Z.z. v zn.n.p. a VZN č. 2/2005 § 2 bod 3. a bod 4. v platnom 
znení. 

2. Nedoručenie žiadosti v stanovenom termíne je porušením § 2 bod 1. VZN č. 2/2005. 
3. Nedoručenie vyúčtovania v stanovenom termíne je nedodržaním zmluvných podmienok.  
4. V žiadostiach neboli uvedené termíny realizovania projektu, akcie (kde by to bolo možné), 

formálne nedostatky (chýbajú dátumy). V rozpočte sú matematické chyby; náklady na projekt 
kryté v plnej výške dotáciou z rozpočtu mesta; dotácia na projekt požadovaná v určitej výške 
z rozpočtu mesta, v príjmovej časti neuvádzajú žiadne príjmy; v rozpočte na projekt nie je nič 
uvedené; v rozpočte nie sú uvedené náklady na projekt, je len koľko požadujú dotáciu; nesúlad 
pôvodného rozpočtu s rozpočtom upraveným; nesúlad medzi položkami v rozpočte či už 
v pôvodnom, alebo upravenom, alebo ich porovnaním, v rozpočte položky, ktoré nespĺňajú 
podmienky účelu pre poskytnutie dotácie; nesúlad medzi popisom cieľu, charakteristikou 
projektu a požadovanými finančnými prostriedkami uvedenými v rozpočte a samotným 
zúčtovaním poskytnutej dotácie. 
Z uvedeného konštatujem, že zo strany poskytovateľa nebola venovaná dostatočná 
pozornosť pri preberaní žiadosti o poskytnutie dotácie, jej obsahu, vrátane rozpočtu na 
projekt. 
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5. Kontrolovaný subjekt na žiadostiach, na zmluvách, vyúčtovanie dotácie nevykonal predbežnú 
finančnú kontrolu, čo je v rozpore so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v z.n.p.., § 9. 

6. Pri zmluvách formálny nedostatok – dvakrát pridelené to isté číslo.  
Príloha k zmluve je v skutočnosti podaná Žiadosť vrátane rozpočtu (podané do konca febr. 
2015) a podaný  upravený rozpočet (v máji 2015). 

7. Príjemcom schválená dotácia bola poskytnutá  formou prevodu finančných prostriedkov na 
bankový účet, resp. v hotovosti cez pokladňu v termíne a výške ako je uvedené v Zmluve, 
poskytovateľ dotácie splnil zmluvnú podmienku. 

8. Zo strany príjemcu nedodržané zmluvné podmienky: čl. III. ods.3. písm. c) písomne informovať 
o začatí, ukončení etáp Projektu, resp. iných skutočnostiach majúcich vplyv na dotáciu na 
Projekt; písm. d) predloženie záverečnej správy o realizovaní Projektu; čl. III. ods. 7. 
propagácia. Tieto skutočnosti – povinnosť zo strany príjemcu, neboli preukázané, čím 
príjemca nesplnil uvedené ustanovenia zmluvných podmienok. 

9. Z predložených dokladov k vyúčtovaniu: kópie predložených dokladov nečitateľné, bločky 
z registračnej pokladne sú vyblednuté, prípady na doklade chýba dátum, preplatený alkohol; 
nevyplňovaná príloha  č. 1 k „Zmluve“ stĺpec „skutočnosť“; výdavkové doklady nie sú označené, 
ktorej časti účelu sa týkajú; chýbajú dátumy podpisy; nesúlad medzi doloženými účtovnými 
dokladmi (na čo sa čerpalo) a účelom, výškou, t. j. rozpočtom (na čo a v akej výške mohli 
čerpať); pri doložených dokladoch nie je preukázané, že v účtovnej jednotke (ÚJ) žiadateľa bol 
daný výdavok realizovaný či formou bankového prevodu (bankový výpis), alebo platbou v 
hotovosti (výdavkový pokladničný doklad); poskytovateľ dotácie neoveril skutočnosť, že 
príslušné výdavky sú zaevidované v účtovníctve ÚJ žiadateľa - nepreukázané. 

 
Na základe kontrolných zistení hlavná kontrolórka odporučila kontrolovanému subjektu prijať 
opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, najmä: 

1. Prehodnotiť a prepracovať VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií. 
Termín: do 15.9.2016 

2. Dbať na dodržiavanie platných právnych predpisov, najmä:  
- zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv  § 7 ods. 2), ods. 4), 
ods. 6);  
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 19 ods. 6; 
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 6, § 7, § 8,§ 10, § 32; 
Termín: ihneď a stály. 

3. Dbať na dodržiavanie platného VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy. 
Termín: ihneď a stály. 

4. Zabezpečiť zo strany mesta, ako poskytovateľa dotácie, zvýšenú pozornosť pri preberaní 
žiadosti o poskytnutie dotácie, jej obsahu – preverenie základných údajov o žiadateľovi, účelu, 
na ktorý je dotácia požadovaná, rozpočtu, aby boli splnené zákonné podmienky a podmienky 
v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia pre možnosť poskytnutia dotácie.  
Termín: ihneď a stály. 

5. Zabezpečiť zo strany mesta, ako poskytovateľa dotácie, zvýšenú pozornosť samotnému 
vyúčtovaniu dotácie – dodržanie a preukázanie poskytnutia finančných prostriedkov na 
schválený účel, overenie skutočností v samotnej účtovnej jednotke prijímateľa dotácie, 
dodržanie platných právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta.  
Termín ihneď a stály. 

6. Zabezpečiť zo strany mesta, ako poskytovateľa dotácie, zvýšenú pozornosť pri uzatváraní 
jednotlivých zmlúv s jednotlivými žiadateľmi, ktorým bola dotácia schválená a pozornosť 
dodržaniu zmluvných podmienok oboma stranami. 
Termín ihneď a stály. 
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7. Vedúci kontrolovaného subjektu určí zamestnancov, zodpovedných za plnenie a splnenie 
prijatých opatrení, ako aj prijme si opatrenia na odstránenie príčin vzniku zistených 
nedostatkov. 

 

 

 

V Krompachoch 23.6.2016 

 

        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 

 

         


