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Hlavná kontrolórka 
Mesta Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti 
 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade  
so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, uzn. č. 10/D.18 dňa 20.6.2019. 

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

Kontrola vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy, podaných na Mestský 
úrad Krompachy 
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 a petícií v podmienkach mesta Krompachy, schválené uznesením MsZ 
č. 28/B.21 dňa 28.6.2017, v platnom znení, (ďalej len Zásady).  

Vykonanou kontrolou za kontrolované obdobie nebolo u povinnej osoby zistené závažnejšie porušenie 
všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu kontroly, 
okrem nedodržania termínu ako je nižšie uvádzané, napriek tomu je vypracovaná správa o výsledku 
kontroly. 

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 
organizačno – správne a sociálnych vecí (ďalej len odd. OSaSV), v zošite. Obsahuje údaje v súlade  
s § 10 zákona o sťažnostiach. 

V roku 2018 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 21 podaní občanov a 1 podanie právnickej osoby.   
Povinná osoba pri prešetrovaní iného podania postupovala v súlade so správnym poriadkom 
a Zásadami 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 ústnom pojednávaní iného 
podania občana, Prerokovanie zápisnice o ústnom pojednávaní iného podania občana, ktoré obsahujú 
požadované náležitosti – o.i. preukázané zistenia, prijaté opatrenia, je zaslané „doporučene“ 
oznámenie o vybavení podania. Lehoty na vybavenie do 60 dní boli dodržané, okrem troch prípadoch 
– iné podanie pod p.č. 12, č. 13, č. 14, čím nebolo dodržané ustanovenie § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v zn.n.p.. Na základe vyjadrenia zamestnanca, 
zodpovedného za danú agendu – daný zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný (PN). Uvedené 
podania  - č. 12, 13, 14 – neboli pridelené inému zamestnancovi na vybavenie.  
Z uvedeného žiadam povinnú osobu v prípade práceneschopnosti alebo inej dlhodobej neprítomnosti 
zamestnanca, ktorý má pridelenú danú agendu, zabezpečiť vybavenie podaní došlých na mestský 
úrad v zákonom stanovenej lehote, s termínom ihneď a stály. 
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Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov, došlých na Mestský úrad  
v Krompachoch v roku 2018 bola zodpovedným zamestnancom predložená na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré ju zobralo na vedomie uznesením č. 5/D dňa 13.2.2019. 
 
 
Kontrola použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy pre kategóriu dieťa v materskej škole 
Povinnou osobou bola Materská škola Hlavná 3 Krompachy, (ďalej len MŠ). Vykonanou kontrolou za 
kontrolované obdobie – rok 2018 - nebolo u povinnej osoby zistené závažnejšie porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu kontroly, okrem ako je 
nižšie uvádzané, napriek tomu je vypracovaná správa o výsledku kontroly. 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. § 18d kontrolnej činnosti podliehajú 
osoby, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce a to v rozsahu nakladania s týmito 
prostriedkami. V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v z.n.p. § 6 ods. 16 a ods. 22 obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s prostriedkami, 
pridelenými zo štátneho rozpočtu a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia. V zmysle § 6 ods.12 
písm. b) na žiadosť zriaďovateľa poskytuje verejné zdroje na mzdy a prevádzku na školu a školské 
zariadenie, ktoré má sídlo na území obce, pričom v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) obec všeobecne 
záväzným nariadením určí zriaďovateľom podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, lehoty 
a výšku prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča školy, školského 
zariadenia, poskytnuté zdroj sú účelovo určené na personálne, materiálno-technické a priestorové 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných stavov. 
Mesto Krompachy na úseku štátnej správy v školstve schvaľuje sídlo škôl a školských zariadení na jeho 
území, schvaľuje VZN, ktorým určuje pridelenie účelových dotácií, rozpisuje prostriedky na 
zabezpečenie personálneho výkonu školskej správy a prideľuje prostriedky školám a školským 
zariadeniam v originálnej pôsobnosti. 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v z.n.p. § 28 ods. 9 školského 
zákona najvyšší počet deti v triede materskej školy je stanovený: 

a) 20 v triede pre 3 až 4 ročné deti 
b) 21 v triede pre 4 až 5 ročné deti 
c) 22 v triede pre 5 až 6 ročné deti 
d) 21 v triede pre 3 až 6 ročné deti. 

V zmysle § 28 ods. 10 školského zákona sa môže najvyšší počet detí v triede zvýšiť o 3 deti z dôvodov 
uvedených v písm. a až d tohto ustanovenia (zmena trvalého pobytu, .... ). 

Počet detí v MŠ Hlavná je nasledovný: 
Školský rok 2017/2018: I. trieda  13 detí  3 ročné 
   II. trieda 20 detí  3 až 4 ročné  
    III. trieda 20 detí  4 až 5 ročné 
   IV. trieda 20 detí  5 až 6 ročné 
   V. trieda 25 detí  5 až 6 ročné 
Spolu:     98 detí 

Školský rok 2018/2019: I. trieda  12 detí  3 ročné 
   II. trieda 19 detí  3 až 4 ročné  
    III. trieda 20 detí  4 až 5 ročné 
   IV. trieda 20 detí  5 až 6 ročné 
   V. trieda 25 detí  5 až 6 ročné 
Spolu:     96 detí 
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Priestorové a funkčné členenie budovy MŠ zodpovedá maximálnemu počtu detí podľa rozhodnutia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

ROZPOČET 
Materská škola v roku 2018 hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom 
z jednotlivých zdrojov financovania – dotácia z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Krompachy, vlastné 
zdroje z činnosti MŠ a prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Rozpočet príjmov a výdavkov na daný rok 
bol určený zriaďovateľom. Pôvodný rozpočet bol v priebehu roka upravovaný. Skladba ukazovateľov, 
ako aj plnenie rozpočtu sú uvedené v tabuľkách.  
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len MsZ) uznesením (ďalej len uzn.) č. 36/C.14 dňa 
13.12.2017 schválilo rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2018 a uzn. 
č. 36/E.1 dňa 13.12.2017 sa uznieslo na Doplnku č. 10 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území mesta Krompachy. Dané uznesenia primátorka mesta nepodpísala.  
Tým, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. ustanovenie § 13 ods. 6 - výkon uzn. 
č. 36/C.14 a uzn. č. 36/E. 1, oba z 13.12.2017, bol pozastavený. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
ustanovenie § 13 ods. 8, ak bol výkon uznesenia podľa § 13 ods. 6 pozastavený, môže mestské 
zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť a to do troch mesiacov 
od jeho schválenia. Ak ho nepotvrdí v zákonom stanovenej lehote, uznesenie stráca platnosť.  
MsZ uznesením č. 37/D.1 dňa 7.2.2018 potvrdilo uzn. č. 36/C.14 z 13.12.2017 a uznesením č. 37/D.2 
dňa 7.2.2018 potvrdilo uzn. č. 36/E.1 z 13.12.2017.  

Príjmy 

Podľa Doplnku č. 10 k VZN č. 1/2015 (schválený 13.12.2017, potvrdený 7.2.2018, účinný dňom 
3.3.2018) dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka je vo výške 2 199 € od zriaďovateľa - zdroj financovania 
41. 
Podľa schváleného rozpisu (schválený 13.12.2017, potvrdený 7.2.2018) finančné prostriedky pre MŠ 
na rok 2018 boli v celkove výške 219 900 € pri počte detí 100. V zmysle predloženého Výkazu 
o materskej škole – zber údajov k 15.9.2017 (školský rok 2017/2018), celkový počet detí 98 (98 detí x 
2 199 = 215 502 €), z toho deti menej ako 3 ročné v počte 5; asistenta učiteľa  výkaz neeviduje, nie sú 
evidované deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod.. Počet 
detí pre školský rok 2018/2019, zber údajov podľa stavu k 15.9.2018, je 96, z toho deti menej ako 3 
ročné v počte 5; evidujú 1 asistenta učiteľa, nie sú evidované deti so zdravotným znevýhodnením, zo 
sociálne znevýhodneného prostredia a pod...  
Z uvedeného MŠ boli v návrhu rozpočtu a samotnom schválení rozpočtu na rok 2018 pridelené finančné 
prostriedky o 4 398 € vyššie – počítané o 2 deti naviac, čo nie je v súlade s VZN č. 1/2015 čl. 4 bod 1 
Výška dotácie je určovaná počtom detí/žiakov na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol 
(MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý je rozhodný pre 
pridelenie dotácie škole, školskému zariadeniu v aktuálnom roku, ktorý predkladá riaditeľ školy alebo 
školského zariadenia zriaďovateľovi. Na základe kontrolných zistení konštatujem, že počet detí 100 bol 
pre školský rok 2016/2017, tzn. zber údajov k 15.9.2016, t.j. pre kalendárny rok 2017. Žiadam 
zabezpečiť a dbať na dôslednosť a správnosť pri spracovaní návrhu rozpočtu a súčasne aj u povinnej 
osoby – MŠ Hlavná – zabezpečiť spätnú väzbu, t.j. kontrolu a v prípade zistení nezrovnalostí 
v predloženom rozpočte ihneď upozorniť zriaďovateľa, aby sa v budúcnosti vyhlo neoprávnenému 
priznaniu finančných prostriedkov.   
MŠ bol zriaďovateľom zaslaný rozpis finančných prostriedkov na rok 2018 podľa jednotlivých zdrojov 
poskytnutia, ako aj oznámenie o úprave finančných prostriedkov na rok 2018 – viď spracované  
v tabuľke č. 1; zároveň im bolo od zriaďovateľa oznamované poukázanie finančných prostriedkov na 
daný rok 2018. 



Hlavný kontrolór – Správa pre MsZ o výsledku kontroly Strana 4 z 8 

 

Tabuľka č. 1: 

Rozpis/úprava finančných prostriedkov na rok 2018 pre MŠ Hlavná 

Predškolská výchova 
  

došlo dňa došlo dňa došlo dňa 
došlo 
dňa došlo dňa došlo dňa 

19.02.18 

(schválené MsZ) 

28.02.08  
(OÚ KE, odbor 

školstva) 

28.06.18 

(MsZ 20.6.2018 
uzn. č. 44/B.12) 

07.11.18 

(MsZ 
24.10.2018 

uzn. č. 
50/B.17) 

28.11.18 

(OÚ KE, odbor 
školstva) 

?                    

(MsZ 12.12.18 
uzn.č. 2/E.18) 

Zdroj             

41 dotácia z mesta 219 900,00 219 900,00 224 492,00   224 492,00 224 492,00 

111 štát. rozpočet -  

predškoláci 3 600,00 5 409,00 5 409,00   5 796,00 5 796,00 

46 vlastné príjmy 8 000,00 8 000,00 8 000,00   8 000,00 7 605,00 

Spolu 231 500,00 233 309,00 237 901,00  238 288,00 237 893,00 

Ukazovateľ hl. kateg.             

610 134 760,00 134 760,00 141 262,00   141 262,00 141 545,00 

620 46 633,00 46 633,00 48 847,00   48 847,00 48 863,00 

630 49 907,00 51 716,00 47 592,00   47 979,00 47 302,00 

640 200,00 200,00 200,00   200,00 183,00 

Spolu 231 500,00 233 309,00 237 901,00  238 288,00 237 893,00 

Školské stravovanie             

41 42 000,00 42 000,00 41 000,00     41 000,00 

72f dot. na potraviny     15 000,00     17 000,00 

72 vlastné príjmy 8 500,00 8 500,00 8 500,00     8 133,00 

Spolu 50 500,00 50 500,00 64 500,00   66 133,00 

Ukazovateľ hl. kateg.             

610 28 553,00 28 553,00 28 782,00     28 831,00 

620 9 983,00 9 983,00 9 773,00     9 804,00 

630 10 964,00 10 964,00 25 875,11     27 278,00 

640 1 000,00 1 000,00 69,89     220,00 

Spolu 50 500,00 50 500,00 64 500,00   66 133,00 

Hmotná núdza:             

strava 1 500,00     100,00     

školské pomôcky 100,00     17,00     

  1 600,00   117,00   
21.5. - žiadosť z MŠ na zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu - na asistent učiteľa od 1 9.2018 do 
31.12.2018: 610 mzdy: 1 824,99 €, 620 odvody: 637,83 €. Zároveň od septembra dochádza k navýšeniu 
platov. Úpravu rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov v celkovej výške v o 4 592 € schválilo MsZ 
uzn. č. 44/B.12 dňa 20.6.2018, t.j. navýšenie finančných prostriedkov o 4 592 € je určené na mzdy 
a odvody z dôvodu navýšenia platov od septembra a na asistenta učiteľa od nového školského roka, 
t.j. od septembra 2018.  
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Na základe kontrolných zistení bola úprava a následné schválenie rozpočtu uznesením č. 50/B.17 dňa 
24.10.2018, konkrétne 
Rozpis finančných prostriedkov poskytnutých ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi  

Dotácia na :  Schválený rozpočet  Návrh na úpravu  Spolu upravený  
stravu  1 500  -1 400  100  

učebné pomôcky  100  -83  17  
 

Kontrolou bolo zistené - viď tabuľka č. 3, že skutočnosť čerpania poskytnutých finančných prostriedkov 
v položke HN - strava k 30.6.2018 činila 1 183,50 €, plnenie predstavuje 78,90 % pri schválenom 
rozpočte 1 500 €. Tým, že rozpočet bol 24.10.2018 upravený z 1 500 € na 100 € a bolo ďalšie čerpanie 
poskytnutých finančných prostriedkov – celková skutočnosť čerpania poskytnutých finančných 
prostriedkov k 31.12.2018 činila 1 522,80 €, plnenie predstavuje 1 522,80 % . Hlavná kontrolórka 
požiadala o zdôvodnenie na základe čoho bol takto upravený rozpočet (z  1 500 € na 100 €). Pri návrhu 
zmeny rozpočtu sa vychádzalo len zo skutočnosti MŠ Hlavná a nie aj MŠ SNP; nedopatrením bolo 
opomenuté a nezapočítalo sa „HN strava pre MŠ SNP“, ktorú pre túto MŠ zabezpečuje MŠ Hlavná. 
Žiadam zabezpečiť a dbať na dôslednosť a správnosť pri spracovaní návrhu na úpravy rozpočtu  
a súčasne aj u povinnej osoby – MŠ Hlavná – zabezpečiť spätnú väzbu, t.j. kontrolu a v prípade zistení 
nezrovnalostí v úprave rozpočtu ihneď upozorniť zriaďovateľa. 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy je vyčíslená v prílohe č. 1 k VZN č. 1/2015. V zmysle Doplnku č. 10 
k danému VZN výška dotácie na dieťa MŠ Hlavná je vo výške 2 199 €.  
V zmysle článku 6 VZN č. 1/2015 bod 1 Mesto poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku prijímateľovi 
dotácie na jeho účet mesačne v eurách spravidla vo výške 1/12 zo schválenej ročnej výšky dotácie 
v termíne do 25. dňa v mesiaci, mimo mesiace december, kedy dotácia bude poskytnutá do 15. 
decembra. Schválená dotácia na rok 2018 vo výške 219 900 € : 12 = 18 325 €/mesiac – spravidla. 
Kontrolným zistením v dvoch prípadoch nebol dodržaný termín poskytnutia dotácie a to 26.2.2018 
a 27.12.2018 (poukázané na účet MŠ), čo nie je v súlade s VZN č. 1/2015 čl. 6 bod 1. Zabezpečiť a dbať 
na dodržanie termínu v zmysle platného VZN  (t.č. už platné VZN č. 1/2019 a v zmysle čl. 6 bod 1 

Mesto poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku prijímateľovi dotácie na jeho účet mesačne v € vo 
výške 1/12 zo schválenej ročnej výšky dotácie v termíne do 25. dňa v mesiaci). 

Rozpočet bežných príjmov bolo tvorené poplatkami MŠ, príjmami z réžie školského stravovania, iné 
príjmy. Všetky vlastné rozpočtové príjmy boli priebežne zúčtované so zriaďovateľom – priebežne 
zaslané na účet zriaďovateľa, ktorý po schválení ich účelu použitia ich poukázal materskej škole. 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v z.n.p. stanovuje v § 28 ods. 5 Výšku 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. V zmysle Doplnku č. 6 k VZN 
č. 4/2008 príspevok v materskej škole je vo výške 12 € a uhrádza sa vopred do 10. dňa v príslušnom 
mesiaci. Zníženie alebo odpustenie príspevku je vo VZN č. 4/2008 stanovené v čl. 4 bod. 1.. Príspevok 
„školné“ podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z.z.: 
ods. 6 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

ods. 7 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 

 a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
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b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

Kontrolou bolo zistené výška príspevku ako aj zníženie alebo odpustenie príspevku – náhodný výber 
dokladov -  nebol zistený nesúlad s platným VZN. Platby „školné“ boli prípady, že bolo uhrádzané aj po 
10. dni príslušného mesiaca, čo nie je v súlade s VZN č. 4/2008 čl. 3 bod 1 v platnom znení. Na 
nedodržanie termínu mal vplyv napr. platobná schopnosť, resp. platobná disciplína zákonného 
zástupcu dieťaťa. VZN č. 4/2008 bolo zrušené nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2019, v ktorom nie je 
stanovený termín úhrady. 

Výdavky 

V zmysle VZN č.1/2015 čl. 7 Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len 
na mzdy vrátane odvodov a na prevádzku so zabezpečením hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti ich použitia. Ak by celá dotácia nebola vyčerpaná do konca príslušného kalendárneho roka, 
prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta najneskôr do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka.  

Tabuľka č. 3: 

Plnenie rozpočtu MŠ - rok 2018 

Originálne + prenesené 
kompetencie - predškoláci MŠ           

Ukazovateľ hl. kategórie rozpočet € 

upravený 
rozpočet  

(20.6.2018) 
€ 

skutočnosť                   
k 

30.6.2018 
€ 

upravený 
rozpočet  

(posl. úprava) 
€ 

skutočnosť  
k 

31.12.2018 
€ 

610 mzdy, platy, ... 134 760,00 141 262,00 56 182,38 141 613,05 141 613,05 

620 odvody do poist. fond. 46 633,00 48 847,00 19 489,00 48 845,49 48 845,49 

630 tovary a služby 49 907,00 47 592,00 22 425,87 47 242,84 47 209,07 

z toho:             

631 cestovné náhrady   212,00 57,95 113,45 113,45 

632 z toho energie, voda a komun.   22 820,00 13 449,09 21 749,65 21 715,88 

632001 energie   20 701,00 12 428,90 19 600,12 19 600,12 

632002 vodné, stočné   1 126,00 528,13 1 165,88 1 132,11 

632003 poštové služby   107,00 67,89 117,98 117,98 

632004 komunikač. infraštrukt.   120,00 59,76 119,52 119,52 

632005 telekomunikač. služby   766,00 363,41 746,15 746,15 

633 materiál   6 321,81 4 073,44 8 882,66 8 882,66 

634 prepravné   338,40 338,40 338,40 338,40 

635 rutinná a štand. údržba   7 698,00 467,09 6 849,95 6 849,95 

636 nájomné           

637 služby   10 201,79 4 039,90 9 308,73 9 308,73 

640 bežné transfery 200,00 200,00 77,14 183,00 182,81 

600 - 
spolu bežné výdavky 231 500,00 308 313,00 98 174,39 237 884,38 237 850,42 

700 kapitálové výdavky           
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200 nedaň. príjmy (vlastné)   8 000,00 4 486,64 7 605,00 7 575,92 

  HN - školské pomôcky 100,00 100,00 0,00 17,00 16,60 

200 HN - strava 1 500,00 1 500,00 1 183,50 100,00 1 522,80 

Z vyššie uvedeného: 

Prenesené kompetencie MŠ - 
predškoláci           

Ukazovateľ hl. kateg. rozpočet € 

upravený 
rozpočet  

(20.6.2018) 
€ 

skutočnosť                    
k 

30.6.2018 
€ 

upravený 
rozpočet  

(posl. úprava) 
€ 

skutočnosť  
k 

31.12.2018 
€ 

610 mzdy, platy, ... 1 300,00 1 780,00 480,00 1 780,00 1 780,00 

620 odvody do poist. fond. 455,00 670,00 216,58 654,68 654,68 

630 tovary a služby 1 845,00 2 959,00 2 551,93 3 361,32 3 361,32 

z toho:             

631 cestovné náhrady   12,00 12,00 12,00 12,00 

632 energie, voda a komun.           

633 materiál   2 058,81 1 651,74 2 370,71 2 370,71 

634 prepravné   338,40 338,40 338,40 338,40 

635 rutinná a štand. údržba           

636 nájomné           

637 služby   549,79 549,79 640,21 640,21 

640 bežné transfery           

600 - 
spolu bežné výdavky 3 600,00 5 409,00 3 248,51 5 796,00 5 796,00 

  HN - školské pomôcky 100,00 100,00   17,00 16,60 

  HN - strava 1 500,00 1 500,00 1 183,50 100,00 1 522,80 

 

Originálne kompetencie MŠ - ŠJ           

Ukazovateľ hl. kategórie 
rozpočet 

€ 

upravený 
rozpočet  

(20.6.2018) 
€ 

skutočnosť                    
k 

30.6.2018 
€ 

upravený 
rozpočet  

(posl. úprava) 
€ 

skutočnosť 
k 

31.12.2018 
€ 

610 mzdy, platy, ... 28 553,00 28 782,00 11 030,66 28 876,51 28 876,51 

620 odvody do poist. fondov 9 983,00 9 773,00 3 764,98 9 758,49 9 749,87 

630 tovary a služby 10 964,00 25 875,11 13 695,87 27 286,62 27 379,15 

z toho:             

631 cestovné náhrady   100,00 9,08 45,54 64,28 

632 z toho energie, voda a komun.   2 638,11 1 428,92 2 578,90 2 578,90 

632001 energie   2 253,00 1 239,92 2 160,15 2 160,15 

632002 vodné, stočné   326,11 156,88 342,53 342,53 

632003 poštové služby       8,40 8,40 

632005 telekomunikačné služby   59,00 32,12 67,82 67,82 

633 z toho materiál   16 911,00 10 611,72 19 523,05 19 596,84 

633001 potraviny   15 000,00 9 795,48 17 000,00 17 073,79 
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6330.... materiál   1 911,00 816,24 2 523,05 2 523,05 

634 prepravné   1 134,00 552,00 1 122,00 1 122,00 

635 rutinná a štand. údržba   2 849,00 67,70 1 757,24 1 757,24 

637 služby   2 243,00 1 026,45 2 259,89 2 259,89 

640 bežné transfery 1 000,00 69,89 69,89 220,00 219,72 

600 - spolu bežné výdavky 50 500,00 64 500,00 28 561,40 66 141,62 66 225,25 

700 kapitálové výdavky           

200 dotácia - potraviny   15 000,00 9 879,17 17 000,00 17 097,96 

200 nedaň. príjmy (vlastné)   8 500,00 4 308,65 7 705,77 8 140,93 

MŠ čerpala finančné prostriedky počas roka 2018 z jednotlivých zdrojov na bežné výdavky. Kapitálové 
výdavky neboli čerpané. Schválený rozpočet výdavkov MŠ bol čerpaný najmä na mzdy, platy 
zamestnancov MŠ (pol. 610) vo výške 141 613,05 €, čo predstavuje 59,54 % z celkových výdavkov MŠ. 
Odvody do poistných fondov činili 48 845,49 € (pol. 620). Na prevádzku MŠ boli použité finančné 
prostriedky na tovary a služby (pol. 630) vo výške 47 209,07 €, čo predstavuje 19,85 % z celkových 
výdavkov MŠ. Použitie finančných prostriedkov bolo predovšetkým na pokrytie dodávok za elektrickú 
energiu, teplo, vodné/stočné, TÚV, za poštové a telekomunikačné služby (pol 632) v celkovej výške 
21 715,88 €, čo predstavuje 46 % celkových výdavkov na tovary a služby a 9,13 % celkových bežných 
výdavkov. Náklady na materiál a tovary vo výške 8 882,66 € (pol. 633) predstavujú 8,82 % celkových 
výdavkov na tovary a služby a náklady na rutinnú  a štandardnú údržbu vo výške 6 849,95 € (pol.635) 
predstavujú 14,51 % celkových výdavkov na tovary a služby. Výdavky za služby (pol. 637) činili 9 308,73 
€, t.j. 19,72 % celkových výdavkov na tovary a služby.  Kontrolou faktúr poskytnuté finančné 
prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, tlačív, publikácií, časopisov, tonery, 
kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, ochranných pracovných pomôcok, na pomôcky pre výučbu, 
učebné a didaktické materiály, výpočtovú techniku, hračky, vybavenie do interiéru; v rámci služieb 
a opráv – činnosť technika v oblasti ochrany pred požiarmi, údržba PC siete, ... . Došlá faktúra  
č. 171/2018 – za kosenie a údržbu školského dvora vo výške 120 €. Z dokladu nie je jednoznačné aké 
konkrétne práce, v akom rozsahu boli vykonané, nie je uvádzaná merná jednotka, čím nie je 
preukázateľnosť v zmysle § 6 a § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn. n. p.; účtovný doklad 
nemá povinné náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 daného zákona, čím nie je zabezpečená preukázateľnosť 
vynaložených finančných prostriedkov. Žiadam do budúcna zabezpečiť a takúto faktúru vrátiť na 
doplnenie v zmysle zákona požadovaných náležitostí.    

V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p. zmluvy, objednávky, fakturácie 
prešli základnou finančnou kontrolou – na kontrolovaných dokladoch bola vyznačená základná 
finančná kontrola v zmysle uvedeného zákona. 

Povinná osoba na svojom webovom sídle zverejňuje v prehľadnej forme zmluvy, objednávky a faktúry 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v zn.n.p.. 

Zriaďovateľ – mesto Krompachy - bol informovaný o výsledku kontroly. 

 

V Krompachoch 14.10.2019 

                  
              Ing. Mária Tomašová 

                        hlavná kontrolórka  


