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Hlavný kontrolór 
Mesta Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti 
 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontrol, ktoré boli vykonané v súlade  
s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018, doplneným o poslanecký návrh, schváleným uznesením 
MsZ č. 44/B.11 dňa 20.6.2018. 

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

 
Kontrola vykonania inventarizácie v troch rozpočtových organizáciách – ZŠ, MŠ, ZUŠ. 
Inventarizácia predstavuje kontrolu vecnej správnosti účtovníctva, ktorou sa overuje, či stav majetku 
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Z hľadiska zostavovania 
účtovnej závierky je inventarizácia základným prvkom uzávierkových činností, ktorou sa zabezpečuje 
preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok. Bez vykonania 
inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve ustanovenie § 8 ods. 4), t.j. nie je vedené preukazným spôsobom. V zmysle daného 
zákona § 8 ods. 1) účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. V ustanovení § 6 ods. 3) daného 
zákona je pre účtovné jednotky stanovená povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov. Spôsob vykonania inventarizácie je upravený v § 29 a § 30 daného 
zákona. Účtovná jednotka na zabezpečenie zákonom stanovených povinností postup vykonania 
inventarizácie upraví interným predpisom na svoje potreby, účelom vydania ktorého má byť 
zjednotenie pracovného postupu pri vykonávaní inventarizácie, evidovaní, odpisovaní a účtovaní 
majetku v zmysle zákona o účtovníctve. Obsah interného predpisu nestanovuje žiaden právny predpis, 
v internom predpise by podrobnejšie - ako zákon o účtovníctve, upravila spôsob vykonania 
inventarizácie. 
V zmysle ustanovenia § 30 ods. 2) a ods. 3) zákona o účtovníctve: 
Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4). Musí 
obsahovať tieto údaje: 

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby 
bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska, 

b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry, 
c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25, 
d) miesto uloženia majetku, 
e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby 

za príslušný druh majetku, 
f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25, 
g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov, 
h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa 

účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku 
a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru, 

i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 

j) poznámky. 
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Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý 
musí obsahovať: 

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby 
bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska, 

b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov s účtovným stavom, 

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, 
d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie 

inventarizácie v účtovnej jednotke. 
Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú 
v inventarizačnom zápise. 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 34/C.2 z 25.10.2017 zobralo na vedomie prípravu 
riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2017  
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
Vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja (ďalej len OMaRR) písomne listom z 30.10.2017 
vyzvala rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto, na vykonanie riadnej inventarizácie 
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta (ďalej len inventarizácia) k 31.12.2017, ktorý 
im bol zverený do správy,  v zmysle zákona o účtovníctve a odvolaním na Príkaz primátorky mesta 
Krompachy zo dňa 10.10.2017 (ďalej len Príkaz primátorky). Inventarizácia sa má vykonať v súlade so 
Smernicou na vykonávanie inventarizácie majetku mesta č. 1/2005 (ďalej len Smernica mesta). Správu 
o priebehu a výsledku inventarizácie vrátane príslušnej dokumentácie v zmysle Príkazu primátorky 
a Harmonogramu prác, ktorý tvorí súčasť Príkazu primátorky, predložiť najneskôr do 23.1.2018 na 
OMaRR.  
 
Kontrola – vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017 
Povinnou osobou bola Základná škola Zemanská Krompachy, ktorej zriaďovateľom je Mesto 
Krompachy (ďalej len ZŠ). Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku kontroly povinnej osobe: 
07.12.2018. Povinná osoba v určenej lehote do 12.12.2018 nepodala oprávnenej osobe 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. Kontrola je ukončená Správou 
o výsledku kontroly . 
Kontrolné zistenia: 
Dokumentácia o výsledku inventarizácie bola odovzdaná zriaďovateľovi termíne dňa 23.1.2018.    
ZŠ má spracovanú Smernicu pre uskutočnenie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov (ďalej 
len Smernica ZŠ ).  

1. Príkaz na vykonanie inventarizácie 
Dňa 3.11.2017 vydaný Príkaz riaditeľky, v ktorom nariaďuje vykonať riadnu inventarizáciu majetku nad 
33 €. Vedúci kabinetov odovzdajú návrhy na vyradenie do 13.10.2017 zástupkyni riaditeľky, zároveň 
riaditeľka menovala vyraďovaciu komisiu. V Príkaze riaditeľky nie je uvedené k akému termínu 
vykonať inventarizáciu, kto vykoná inventarizáciu tohto majetku, nie sú určené osoby hmotne 
zodpovedné alebo osoby zodpovedné za inventarizovaný majetok, nie je bližšie špecifikovaný postup 
pri procese vykonávania inventarizácie – po odsúhlasení stavu vyhotoviť inventúrne súpisy, porovnať 
skutočné stavy so stavmi v účtovníctve, vyhotoviť inventarizačné zápisnice, termíny, ... .   
V zmysle Príkazu primátorky, časť Harmonogram prác bod 1. Majetok, ktorý sa javí ako 
neupotrebiteľný ..... . Návrhy na vyradenie predložia jednotlivé subjekty na príslušnom tlačive na 
OMaRR, vrátane odborných posudkov ..., ktorých obstarávacia cena je od 33 € v termíne do 
20.11.2017.   
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Dňa 4.12.2017 vydaný Príkaz riaditeľky, v ktorom nariaďuje vykonať riadnu inventarizáciu majetku do 
33 €. Vedúci kabinetov odovzdajú návrhy na vyradenie do 15.12.2017 zástupkyni riaditeľky, zároveň 
riaditeľka menovala vyraďovaciu komisiu. V Príkaze riaditeľky nie je uvedené k akému termínu 
vykonať inventarizáciu, kto vykoná inventarizáciu tohto majetku, nie sú určené osoby hmotne 
zodpovedné alebo osoby zodpovedné za inventarizovaný majetok, termíny, nie je bližšie 
špecifikovaný postup pri procese vykonávania inventarizácie – po odsúhlasení stavu vyhotoviť 
inventúrne súpisy, porovnať skutočné stavy so stavmi v účtovníctve, vyhotoviť inventarizačné 
zápisnice, ... . 
 
Príkaz riaditeľky školy vydaný dňa 21.12.2017 (ďalej len Príkaz riaditeľky) dôvodom riadna 
inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017. Menovaní členovia ústrednej 
inventarizačnej komisie (ÚIK), menovanie členov čiastkových inventarizačných komisií (ČIK) 
neuvedené. Prerokovanie výsledkov čiastkových inventúr do 31.1.2018!, spracovanie zápisu 
o inventarizácii majetku a záväzkov do 31.1.2018!, vyhotovenie interných účtovných dokladov na 
zaúčtovanie inventarizačných rozdielov do 31.1.2018!, pritom v zmysle Príkazu primátorky – 
Harmonogram prác bod 9. Vydať príkaz na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2017 
v rozpočtových organizáciách (RO) spravujúcich majetok mesta - ,,, ZŠ Zemanská, .... a správu 
o priebehu a výsledkoch inventarizácie vrátane inventúrnych súpisov, predložiť na OMaRR v termíne 
do 23.1.2018. Termín v Príkaze riaditeľky do 31.1.2018 nekorešponduje s termínom uvedeným  
v Príkaze primátorky.  
Odporúčam, aby vyradenie majetku vrátane postupu pri vyraďovaní a harmonogram prác, pri 
inventarizácii k 31.12. daného roka, bolo súčasťou „jedného“ Príkazu riaditeľky na uskutočnenie 
inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k príslušnému termínu. Z pohľadu 
kontroly nevidím opodstatnenie vydávať tri príkazy  na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017. Odporúčam do budúcna prehodnotiť obsahovú časť Príkazu 
riaditeľky, aby z vydaného príkazu bol jasný postup pri procese vykonávania inventarizácie v účtovnej 
jednotke a zohľadnené všetky požadované náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve a v súlade 
s Príkazom primátorky, zároveň aby sa v texte použilo slovo „prikazujem“. 
 

2. Pri vyradení majetku - doklady k  úbytkom majetku /zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti 
majetku, rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku, likvidačný záznam a  pod./ 

Návrhy na vyradenie majetku do 33 € podľa kabinetov vypracované v termíne do 15.12.2017 vedúcimi 
kabinetov, stanovisko vyraďovacej komisie ZŠ z 22.1.2018, v ktorom komisia navrhuje vyradený 
majetok „odborne likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch“, čo je všeobecné.  
Návrhy na vyradenie majetku od 33 € do 1 700 € podľa kabinetov vypracované v termíne do 
15.11.2017 vedúcim kabinetov, nepodpísané vyraďovacou komisiou základnej školy (ZŠ), boli 
postúpené na OMaRR 20.11.2017 v termíne v zmysle Príkazu primátorky. Vyraďovacia komisia pri 
MsZ (viď Príkaz primátorky) pri majetku od 33 € do 1 700 € v stanoviskách z 20.12.2017 neuvádza, ako 
sa s vyradeným majetkom naloží, čo nie je v súlade s Príkazom primátorky, harmonogram prác bod  
č. 1. (či sa ponúkne iným organizáciám, odpredá PO alebo FO, fyzicky znehodnotí a z organizácie 
odstráni). 
Pri inventarizácii priložené vážne lístky na odpad železa zo dňa 26.9.2017 a 13.12.2017, čo je pred 
dátumom, kedy návrhy na vyradenie podpísala vyraďovacia komisia – podpísané dňa 22.11.2017  
a 20.12.2017. Odborné posudky pre vyradenie majetku (stroje, prístroje, zariadenia a dopravné 
prostriedky) prípady, že sú bez dátumu vyhotovenia, nečitateľné. 
 

3. Menovacie dekréty a povinnosti ÚIK, IK 
Nepreukázané. 
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4. Vyhlásenie hmotne zodpovedných osôb 
Preukázané Vyhlásenie vedúceho organizácie, .........., zo dňa 23.1.2018 - dátum, kedy sa odovzdali 
výsledky inventarizácie zriaďovateľovi. 
 

5. Inventúrne súpisy, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú doklady, ktoré preukazujú skutočný stav  
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

V zmysle zákona o účtovníctve § 29 ods. 3) Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných 
prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je 
ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí 
účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná závierka 
vykonaná ku dňu 31.12.2017. Inventarizácia pokladní vykonaná so stavom k 29.12.2017, inventúrne 
súpisy, inventarizačné zápisy vykonané k 29.12.2017, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve  
§ 29 ods.3). 
Inventúrne súpisy pri inventarizácii majetku v jednotlivých kabinetoch  neobsahujú náležitosti ako:  
- neuvedený presný názov a sídlo účtovnej jednotky, len Základná škola Krompachy;  
- uvádza sa text „aktuálny stav k 15.1.2018“, pritom ide o inventarizáciu majetku k 31.12.2017; 
- nesúlad v dátumoch tak pri začatí a skončení, ako aj pri vyhotovení inventúrnych súpisoch 
a inventarizačných zápisoch – ich porovnanie – dátum začatia a skončenia na inventarizačnom zápise 
je skôr ako dátum začatia a skončenia na inventúrnom súpise pri inventarizácii toho istého majetku;  
- nie je uvedené meno a priezvisko zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, len podpis;  
- stav majetku je podľa inventárnych čísel resp. skladových čísel; 
- strany a jednotlivé riadky týchto súpisov nie sú poradovo očíslované, na každej strane nie sú spočítané 
a zapísané číselné údaje o zistených stavoch a tieto úhrny nie sú narastajúcim spôsobom prenášané na 
ďalšie strany inventúrneho súpisu, je uvedený celkový počet a celková suma na poslednej strane 
inventúrneho súpisu;  
- uvádza sa údaj o počte (množstve) a cene (vstupnej), nie je ale preukázané či ide o skutočný stav 
alebo účtovný stav, či sa skutočne vykonala fyzická inventúra, nakoľko pri údaji počet nie je 
deklarovaný účtovný (evidenčný) stav a skutočný stav. Môže to viesť k spochybneniu a k nesprávnemu 
záveru, že inventarizácia bola vykonaná vytlačením „inventúrnych súpisov“ a vyhotovením 
inventarizačných zápisov bez skutočného fyzického overenia skutočného stavu majetku.  
- miesto uloženia majetku je označené číslom organizačného členenia, bez slovného pomenovania.  
- V inventarizačnom zápise pre „kabinet ŠJ podsúvahový účet č. 772/ŠJ“  sa uvádza: zistený rozdiel 
kontajner v hodnote 165,97 € bol omylom zapísaný 2x. Má figurovať v kabinete DHM. Kontrolou 
zistené – v inventarizačnom zápise neuvedené inventárne číslo kontajnera a daný kontajner na 
inventúrnom súpise pre „kabinet ŠJ“ sa nenachádza, ani na inventúrnom súpise „kabinet DHM“ sa 
nenachádza. ??? (bol vyradený?). 
- Inventúrne súpisy v časti „poznámky“ neobsahujú zoznam poškodeného, zničeného, nepoužiteľného, 
prebytočného majetku, pritom boli spracované návrhy na vyradenie majetku z dôvodu jeho 
nepoužiteľnosti. 
 
Za pomocné knihy sa považuje  aj inventárna kniha. Musí byť zabezpečená nadväznosť počiatočných 
stavov bežného účtovného obdobia na konečné stavy minulého účtovného obdobia. Po odsúhlasení 
fyzického stavu so stavom účtovným sa inventárne knihy uzatvoria s vyčíslením: začiatočného stavu, 
prírastkov, úbytkov, konečného stavu a tieto sa potvrdia podpismi členov inventarizačnej komisie - nie 
sú podpisy členov IK. 
Inventúrne súpisy môžu byť vyhotovené aj výpočtovou technikou  a štandardizované pre danú účtovnú 
jednotku tak, aby sa formou inventúry preukázal zistený predmet inventarizácie k stanovenému 
termínu. 
Na základe vyjadrenia ekonómky, poverení zamestnanci za jednotlivé kabinety zaevidujú majetok do 
operatívnej evidencie (inventárnej knihy) pod prideleným inventárnym číslom, ktoré je aj na 
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príslušnom predmete. Skutočný stav sa zisťuje fyzickou inventúru, prekontroluje sa každá položka 
hmotného majetku. Vyčíslenie inventarizačných rozdielov a vyradenie majetku sa zaznačí do uvedenej 
evidencie. Inventárna kniha slúži ako podklad k spracovaniu výsledkov inventarizácie v elektronickej 
podobe v účtovnom a majetkovom SW organizácie. 
 

6. Inventarizačné zápisy  
- Inventarizačný zápis pri účte č. 321 záväzky voči dodávateľom - dátum začatia a skončenia inventúry  
a dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu totožný 26.1.2018, pritom výsledky inventarizácie 
zriaďovateľovi postúpené, odovzdané 23.1.2018!. Na inventúrnom súpisu dátumy ako na 
inventarizačnom zápise – 26.1.2018, neuvedené poznámky, prílohu tvorí výpis obratov na účte zo dňa 
26.1.2018, výpis z knihy dodávateľských faktúr z 26.1.2018 – bez podpisu. Podľa inventúrneho súpisu 
a inventarizačného zápisu celkový stav záväzkov je 3 008,33 € a v inventarizačnom zápise „IK 
o výsledkoch riadnej inventarizácie z 22.1.2018“ je stav týchto záväzkov 2 907,45 €, rozdiel 100,88 €. 
Podľa vyjadrenia ekonómky, rozdiel predstavujú záväzky ŠJ. 
- Inventarizačný zápis pri účte č. 221, 222, 223 bankové účty - dátum začatia a skončenia inventúry  
a dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu totožný 26.1.2018, pritom výsledky inventarizácie 
zriaďovateľovi postúpené, odovzdané 23.1.2018!. Na inventúrnom súpisu dátumy ako na 
inventarizačnom zápise, neuvedené poznámky, prílohu tvorí výpis obratov na účte zo dňa 26.1.2018, 
nie sú preukázané bankové výpisy, t.j. dokladovo zistený spôsob skutočného stavu na bankových 
účtoch. 
- Inventarizačný zápis pri účte č. 211, neobsahuje názov účtu, uvádza sa v ňom - dátum začatia 
a skončenia inventúry a dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu totožný 26.1.2018, pritom 
výsledky inventarizácie zriaďovateľovi postúpené, odovzdané 23.1.2018!. Na inventúrnom súpise 
dátumy ako na inventarizačnom zápise, neuvedené poznámky, prílohu tvorí výpis obratov na účte zo 
dňa 26.1.2018. Nie je preukázané vykonanie fyzickej inventúry, t.j. zistenie skutočného stavu 
prepočítaním (mincovka, ...) každej pokladnice zvlášť podľa druhu meny. 
- Inventarizačný zápis pri účte záväzky voči zamestnancom a inštitúciám, neobsahuje číslo účtu, uvádza 
sa v ňom - dátum začatia a skončenia inventúry a dátum vyhotovenia inventarizačného zápisu totožný 
26.1.2018, pritom výsledky inventarizácie zriaďovateľovi postúpené, odovzdané 23.1.2018!. Na 
inventúrnom súpisu dátumy ako na inventarizačnom zápise, neuvedené poznámky, prílohu tvorí len 
výpis obratov na účte zo dňa 26.1.2018. 
- Obdobne ako vyššie je to pri účte č. 112 tovar ŠJ. Obdobne ako vyššie pri účte pohľadávky voči 
zákonným zástupcom žiakov - neuvedené č. účtu.  

- Nie sú preukázané inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy pri majetku napr. účet 021 budovy 
a stavby, 022 stroje, prístroje a zariadenia.  
 

7. Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov 
Nepreukázané. 
 

8. Inventarizačný zápis /súhrnnú správu/ ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov 

Správa o výsledku ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku a priebehu vykonania inventarizácie 
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov , t.j. sumárny inventarizačný zápis – nepreukázané. 

Zhrnutie:  
Vyššie uvedené kontrolné zistenia – neúplné, nepresné (dátumy), resp. nepreukázané inventúrne 
súpisy, inventarizačné zápisy – preukazujú nesúlad s § 30 ods. 2) a 3), nesúlad s § 6 ods. 3) a § 7, § 8,  
§ 30 ods. 7) zákona o účtovníctve. 
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Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma 6 opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 
pritom vedúci povinnej osoby prijme prípadne ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku zistených 
nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní opatrenia voči nim 
podľa osobitného predpisu. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 
31.1.2019. Termín dodržaný. 

Kontrola – vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017 
Povinnou osobou bola Základná umelecká škola Krompachy, ktorej zriaďovateľom je Mesto Krompachy 
(ďalej len ZUŠ). Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku kontroly povinnej osobe: 07.12.2018. 
Povinná osoba v určenej lehote do 12.12.2018 nepodala oprávnenej osobe 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. Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly . 
Kontrolné zistenia: 
Dokumentácia o výsledku inventarizácie bola odovzdaná zriaďovateľovi termíne dňa 23.1.2018. 
Povinná osoba nemá vypracovaný interný predpis – smernicu na vykonanie inventarizácie, ktorá by 
podrobnejšie ako zákon o účtovníctve upravila spôsob vykonania inventarizácie. Odporúčam 
vypracovať smernicu na vykonanie inventarizácie, v ktorej sa stanoví postup, spôsob vykonania 
inventarizácie majetku a záväzkov v účtovnej jednotke (ďalej len ÚJ). 
 

1. Príkaz na vykonanie inventarizácie 
Riaditeľ ZUŠ vydal dňa 15.11.2017 Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 (ďalej len Príkaz riaditeľa). V príkaze menoval členov 
vyraďovacej komisie a inventarizačnej komisie. Pre zabezpečenie kvalitne a včas vykonanej 
inventarizácie stanovil harmonogram prác v nadväznosti na harmonogram prác  stanovený v Príkaze 
primátorky. 
 

2. Pri vyradení majetku - doklady k  úbytkom majetku /zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti 
majetku, rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku, likvidačný záznam a  pod./ 

ÚJ v roku 2017 nevyraďovala žiaden majetok. 
 

3. Menovacie dekréty a povinnosti ÚIK, IK 
Nepreukázané. 
 

4. Vyhlásenie hmotne zodpovedných osôb 
Preukázané Vyhlásenie vedúceho organizácie, .........., zo dňa 23.1.2018 - dátum, kedy sa odovzdali 
výsledky inventarizácie zriaďovateľovi. 
 

5. Inventúrne súpisy, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú doklady, ktoré preukazujú skutočný stav  
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Inventúrne súpisy, prípady napr.  
- neobsahujú názov a sídlo ÚJ (pri majetku č. účtu 013, 021, 022, 028, DDHM cena vyššia ak 33 €);  
- neobsahujú deň začatia a deň skončenia inventúry (pri majetku č. účtu 013, 021, 022, 028, DDHM 
cena vyššia ak 33 €);  
- neobsahujú miesto uloženia majetku (pri majetku č. účtu 013, 022, 028, DDHM cena vyššia ak 33 €);  
- strany súpisov nie sú poradovo očíslované, na každej strane nie sú spočítané a zapísané číselné údaje 
o zistených stavoch a tieto úhrny nie sú narastajúcim spôsobom prenášané na ďalšie strany 
inventúrneho súpisu, je uvedená celková suma na poslednej strane inventúrneho súpisu;  
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- v súpise uvádza sa údaj o množstve a jednotkovej cene, cene celkom - je uvedené že ide o skutočný 
stav; pri údaji množstvo nie je deklarovaný účtovný (evidenčný) stav. Môže to viesť k spochybneniu 
a k nesprávnemu záveru, že inventarizácia bola vykonaná vytlačením inventúrnych súpisov 
a vyhotovením inventarizačných zápisov bez skutočného fyzického overenia skutočného stavu 
majetku. 
Uvedené zistenia nie sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.n.p. § 30 ods. 2). 
 

6. Inventarizačné zápisy  
Inventarizačné zápisy: - miesto uloženia sa uvádza „ZUŠ Krompachy“, potrebné bližšie špecifikovať. Nie 
je preukázaný inventarizačný zápis k inventarizácii „bankové účty“, je len inventúrny súpis a dokladovo 
preukázané výpisy bankových účtov a účtovný zostatok k 31.12.2017. 
Uvedené zistenie nie sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.n.p. § 30 ods. 3).  
Inventárne súpisy a inventarizačné zápisy k účtom „321“, „331“, „336“, „342“, „379“, „472“ t.j. záväzky 
voči dodávateľom, voči zamestnancom, voči inštitúciám – poisťovne, voči daňovému úradu, iné 
záväzky, k účtu „381“ náklady budúcich období nie sú preukázané, vypracované. 
Uvedené zistenia nie sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.n.p. § 30 ods. 2) a 3). 
 

7. Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov 
Nepreukázané. 
 

8. Inventarizačný zápis /súhrnnú správu/ ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov 

Správa o výsledkoch riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, ..... ZUŠ podľa stavu k 31.12.2017 
preukázaná. Stav súhlasí so stavom individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017.  
 

Zhrnutie:  
Vyššie uvedené kontrolné zistenia – neúplné, nepresné (dátumy), resp. nepreukázané inventúrne 
súpisy, inventarizačné zápisy – preukazujú nesúlad s § 30 ods. 2) a 3), nesúlad s § 6 ods. 3) a § 7, § 8,  
§ 30 ods. 7) zákona o účtovníctve. 
Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma 5 opatrení na nápravu, lehota na predloženie 

písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 31.1.2019. Termín dodržaný. 

Kontrola – vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017 
Povinnou osobou bola Materská škola Hlavná Krompachy, ktorej zriaďovateľom je Mesto Krompachy 
(ďalej len MŠ). Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku kontroly povinnej osobe: 11.12.2018. 
Povinná osoba v určenej lehote do 14.12.2018 nepodala oprávnenej osobe 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. Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly . 
Kontrolné zistenia: 
Dokumentácia o výsledku inventarizácie bola odovzdaná zriaďovateľovi termíne dňa 23.1.2018.  

Povinná osoba nemá vypracovaný interný predpis – smernicu na vykonanie inventarizácie, ktorá by 
podrobnejšie ako zákon o účtovníctve upravila spôsob vykonania inventarizácie. Odporúčam 
vypracovať smernicu na vykonanie inventarizácie, v ktorej sa stanoví postup, spôsob vykonania 
inventarizácie majetku a záväzkov v účtovnej jednotke (ďalej len ÚJ).  
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1. Príkaz na vykonanie inventarizácie 
Riaditeľka MŠ vydala dňa 20.11.2017 Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 (ďalej len Príkaz riaditeľky). V príkaze menovala členov 
inventarizačnej komisie, stanovila harmonogram prác. Členovia vyraďovacej komisie neboli 
menovaní. Pre zabezpečenie kvalitne a včas vykonanej inventarizácie odporúčam do Príkazu riaditeľky 
prác uviesť  napr.: menovať vyraďovaciu komisiu; určiť kto a do akého termínu pripraví podklady 
návrhov na vyradenie majetku do 33 €, nad 33 € v nadväznosti na Príkaz primátorky - Harmonogram 
prác; určiť pracovníkov, zodpovedných za prípravu podkladov jednotlivého majetku. 
 

2. Pri vyradení majetku - doklady k  úbytkom majetku /zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti 
majetku, rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku, likvidačný záznam a  pod./ 

Sú vypracované zoznamy majetku od 33 € navrhované na vyradenie, vypracované a podpísané 
riaditeľkou školy, ktoré boli, vrátane odborných posudkov, predložené vyraďovacej komisii pri MsZ, 
ktorá navrhla spôsob likvidácie. Vypracované Protokoly o vyradení majetku z evidencie majetku. 

3. Menovacie dekréty a povinnosti ÚIK, IK 
Nepreukázané. 
 

4. Vyhlásenie hmotne zodpovedných osôb 
Preukázané Vyhlásenie vedúceho organizácie, .........., zo dňa 19.1.2018 (riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ). 
 

5. Inventúrne súpisy, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú doklady, ktoré preukazujú skutočný stav  
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Ku kontrole predložené inventúrne súpisy obsahujú náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve § 30 
ods. 2). Pri miesto uloženia odporúčam bližšie špecifikovať, ktorá trieda, miestnosť. 
 

6. Inventarizačné zápisy 
Ku kontrole predložené inventarizačné zápisy obsahujú náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve 
§ 30 ods. 3). 
 
Nie sú preukázané inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy napr. k bankovým účtom, sú len priložené 
výpisy z bankových účtov  so stavom k 31.12.2017, čo nie sú v súlade so zákonom  
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.n.p. § 30 ods. 2) a 3).    
 

7. Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov 
Nepreukázané. 
 

8. Inventarizačný zápis /súhrnnú správu/ ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov 

Správa o výsledku inventarizačnej komisie o výsledku a priebehu vykonania inventarizácie majetku 
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, t.j. sumárny inventarizačný zápis – nepreukázané. Spracovaná 
Správa k inventarizácii k 31.12.2017 len tabuľka.  
 

Zhrnutie:  
Vyššie uvedené kontrolné zistenia – neúplné, nepresné (dátumy), resp. nepreukázané inventúrne 

súpisy, inventarizačné zápisy – preukazujú nesúlad s § 30 ods. 2) a 3), nesúlad s § 6 ods. 3) a § 7, § 8,  

§ 30 ods. 7) zákona o účtovníctve. 
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Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma 5 opatrení na nápravu, lehota na predloženie 

písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 31.1.2019. Termín dodržaný. 

Kontrola – nakladanie s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami v CVČ PRIMA 
Povinnou osobou bolo Centrum voľného času PRIMA Krompachy, ktorého zriaďovateľom je Mesto 
Krompachy (ďalej len CVČ). Kontrola ukončená Správou o výsledku kontroly.  

V zmysle zákona č. 596/20003 Z.z. zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v zn. n. p. 
§ 6 ods. 2 písm. d) obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením 
(ďalej len VZN) centrá voľného času. 
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno – 
vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom 

čase – zákonné ustanovenia v zmysle § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v zn.n.p.. 

Centrum voľného času PRIMA Krompachy (ďalej len CVČ) je rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou od 1.1.2004, ktorej zriaďovateľom je mesto Krompachy. CVČ bolo zriadené Zriaďovacou 
listinou č.j. 1211/2003 z 24.11.2003. Doplnky k zriaďovacej listine: doplnok č. 1 z 9.1.20085 – výchovný 
jazyk: slovenský; č. 2 z 21.4.2009 – IČO: 35556293; č. 3 z 26.8.2015 (schválený uzn.  
č. 8/C.20 z 26.8.2015) – nahrádza sa názov na: Centrum voľného času PRIMA, SNP č. 39, Krompachy; č. 
4 z 29.6.2016 (schválený uzn. č. 17/C.10 – A z 29.6.2016) – elokované pracovisko Slovinky, Kluknava. 
Podľa kontrolných zistení elokované pracovisko Kluknava ukončilo činnosť k 30.6.2017. Z uvedeného 
odporúčam zvážiť zohľadnenie danej skutočnosti v Zriaďovacej listine CVČ PRIMA Krompachy.  CVČ 
poskytuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí. Usmerňuje rozvoj záujmov, 
utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní 
návykov využívania voľného času.  

Prehľad o počte zamestnancov: 

CVČ 

Šk. rok 2017-2018 Šk.r. 2018-2019 Stav k 31.12.2018 

zamestnanci zamestnanci zamestnanci 

Pedagog. Nepedagog. Pedagog. Nepedag. Pedagog. Nepedag. 

Prepočítaný 
stav 

1,58 2,17 1,7 1,5 1,7 1,5 

Fyzické osoby 2 3 2 2 2 2 

 
riaditeľka,  
vychovávateľka 

ekonómka,  
hospodárka, 
upratovačka 

riaditeľka, 
vychovávateľka 

ekonómka, 
hospodárka 

riaditeľka,  
vychovávateľka 

ekonómka,  
hospodárka 
 

V zmysle Zákonníka práce: 
§ 1 ods. 5) Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody  
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje 
inak. 
Dohody o prácach vykonávaných mimo PP 
§ 223 ods. 1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb 
výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
(dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak 
ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú 
činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci 
študentov). 
§ 224 ods. 2) písm. d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,  
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písm. e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody  
o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok  
a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce  
u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých 
dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala. 
§ 228a Dohoda o pracovnej činnosti 
ods. 1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 
10 hodín týždenne.  
ods. 2) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná.  
V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú 
prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie 
dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.  
ods. 3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode 
možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady,  
v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo  
z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len 
výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa 
písomná výpoveď doručila.  
ods. 4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.  
Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom. Dohoda 
o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára, ak ide o príležitostnú činnosť 
vymedzenú druhom práce.  

Ku kontrole predložené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: 
Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené na vedenie jednotlivých záujmových útvarov,  v počte 32 na 
školský rok 2017/2018 a v počte 26 na školský rok 2018/2019. 
Dohody o vykonaní práce v počte 1 na inštalovanie panelov s ručnými výrobkami detí – Pankúškové 
fašiangy. 
Predložené dohody obsahovali požadované náležitosti, zo strany povinnej osoby bola vykonaná 
základná finančná kontrola pred dátumov nástupu do práce. 
Povinná osoba vedie evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené a vedie evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí 
vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti - je zaznamenaný začiatok  
a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.   

Počet záujmových útvarov v šk. roku 2017/2018 bol 49:  
p.č.: 1. Atak, 2. Basketbalová KBL, 3. Basketbalový, 4. Basketko, 5. Cyklistický ZÚ, 6. Dopravno-
pohybové hry, 7. Fitnessko, 8. Floorball – ml. žiaci, 9. Floorball – st. žiaci, 10. Gymnastika,  
11. Hravé deti, 12. Hýb sa!, 13. Kalendárko, 14. Karate, 15. Kreatko, 16. Ľudové tradície,  
17. Ľudový ZÚ, 18. Mauro – školský časopis, 19. Mažoretky, 20. Mediálko, 21. Mixík,  
22. Nápadníček, 23. Nebojme sa matematiky, 24. Nevedko, 25. Počítač 1. skupina, 26. Počítač 2. 
skupina, 27. Pohybové hry, 28. Rýchle pršteky, 29. S batohom do prírody, 30. Spoločenské hry, 31. 
Stolný tenis, 32. Šikovný školáčik, 33. Školská dúha, 34. Šporťáčik,  
35. Športovec 1, 36. Športovo-turistický ZÚ, 37. Talentárium, 38. Tenis, 39. Túlavé topánky,  
40. Tvorivé ručičky, 41. Tvorivko, 42. Vedatori, 43. Volejbalovo-atletický ZÚ, 44. Všehochuť,  
45. Výmyselník, 46. Výtvarníček, 47. Výtvorko, 48. Z každého rožka troška, 49.  Zahrajko.  

Každý záujmový útvar (ZÚ) vedie Záznamy o práci v záujmovom útvare, ktoré obsahujú najmä: kto 
vedie záujmový útvar, deň a hodinu a miesto stretnutia, menný zoznam detí, ktoré ho navštevujú, 
prítomnosť, záznamy o práci, odhlásenie dieťaťa - vrátenie vzdelávacieho poukazu. Kontrolou 
Záznamov o práci v ZÚ bolo zistené: 



Hlavný kontrolór – Správa pre MsZ o výsledku kontroly Strana 11 z 19 

 

- nie je preukázaný Záznam o práci v ZÚ: č. 5  
- nie je uvedený čas stretnutia: č. 2 
- nie je uvedené miesto stretnutia: č. 6, č. 13 (chodia aj von), č. 14, č. 16, č. 33, č. 34, č. 40 (chodia 

aj von) 
- nie je uvedený vek detí: č. 2 (škôlkari?, vedúci Mgr. Ontková), č. 14, č.18, č. 41 
- deti v 0-tej triede (napr. ZŠ s MŠ SNP) v čase od 12.30 do 14.30 (č. 7), od 11.30 do 13.30  

(č. 22), od 12.30 do 14.30 (č. 36), od 11.30 do 13.30 (č. 50). 
Pokiaľ by sa jednalo o materskú školu - krúžková činnosť v súlade s vyhláškou o materskej škole 
sa má zabezpečovať predovšetkým kmeňovými učiteľkami, ktoré ju ale nemôžu realizovať ako 
súčasť priamej vyučovacej činnosti. Krúžková činnosť cudzími lektormi má byť skôr výnimočná. 
Krúžková činnosť v materskej škole sa má organizovať v popoludňajších hodinách a na základe 
informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Odpočinok detí musí byť minimálne 30 minút. 
Realizácia krúžkovej činnosti nie je povinná. V prípade krúžkovej činnosti v MŠ realizácia 
krúžkovej činnosti nesmie narúšať odpočinok ostatných detí odpočívajúcich aj dlhšie ako tých 
minimálnych 30 minút. Ak v MŠ trvá odpočinok napr. do 14.30 hod., nie je možné, aby sa 
krúžková činnosť ani iné aktivity konali v čase od 11.30 do 14.30 hod., pretože by to výrazne 
narúšalo povinnú formu činnosti – odpočinku, ktorý má byť zdrojom relaxu a nie časom 
narúšania odpočívajúcich detí odchodom, príchodom detí na krúžok a z krúžku. Z uvedeného 
je preto potrebné, aby činnosť záujmových útvarov bola vykonávaná v čase, keď dieťa ukončí 
svoje denné pôsobenie v materskej škole a po ukončení prevádzkového času konkrétneho 
školského zariadenia. Kontrolou bolo zistené, krúžková činnosť v MŠ začína po 14.30 hod. 
a vedúcou záujmového útvaru nie je učiteľka MŠ. 
Je potreba upozorniť aj na to, aby v jednom a tom istom čase nebola platená učiteľka školy, 
ktorá by bola zároveň aj lektorkou, čo nie je prípustné. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby 
zriaďovateľ zabezpečil, že za rovnaký čas nebudú platení duplicitne pedagogickí zamestnanci 
z dvoch rôznych školských zariadení. 

V rámci preskúmania Žiadostí o prijatie do záujmového útvaru boli zistené nedostatky neúplnosti: 
- prípady, že nie je vyznačené či poskytne alebo neposkytne vzdelávací poukaz 
- prihlášku bolo potrebné odovzdať, napr. ZÚ č. 10 do 22.9.2017, odovzdané po tomto termíne 
- nie je podpis rodiča/zákonného zástupcu, ZÚ č. 42 – L. K., ZÚ č. 15 – V. E., ZÚ č. 30 – J. H., ZÚ  

č. 24 – J. H., D. H., S. G., K. H., V. G., ZÚ č. 33 – O. P., ZÚ č. 29 – N. P.. Preto, aby bola prihláška 
platná, musí byť podpis rodiča/zákonného zástupcu. Prihláška bez tohto podpisu mala byť 
vrátená na doplnenie a po doplnení sa malo rozhodnúť o prijatí/neprijatí do ZÚ. 

- prípady, že nie je uvedené meno rodiča/zákonného zástupcu, podpis áno, aj nie 

V rámci preskúmania vydaných Rozhodnutí o prijatie do záujmového útvaru boli zistené nedostatky, 
neúplnosti: 

- v hlavičke nie je uvedené sídlo školského zariadenia, je len Centrum voľného času PRIMA 
- na rozhodovanie o prijatí žiaka do školského zariadenia, teda do CVČ, sa nevzťahuje zákon  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zn.n.p. (úplné znenie č. 138/2004 Z.z.), nie je potrebné ho 
uvádzať. Povinná osoba doručuje rozhodnutie spôsobom, že si ho rodič/zákonný zástupca 
prevezme oproti podpisu. Nie je ale ani na jednom rozhodnutí uvedený dátum prevzatia 
rodičom/zákonným zástupcom. 

Na základe vyššie uvedených zistení žiadam zabezpečiť dodržanie formálno – procesných náležitostí 
na prihláške, na rozhodnutí. 
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Financovanie a rozpočet CVČ 
Financovanie školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, sa uskutočňuje z výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve – zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v zn.n.p., Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdelení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Zber údajov pre rozdelenie a poukazovanie výnosu dane 
z príjmov obciam sa koná v zmysle  § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v zn.n.p.. V zmysle §7a ods. 9) zákona č. 597/2003 Z.z. na účely 
rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre CVČ použijú údaje o počte obyvateľov vo veku od 5 
do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho 
roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočnilo. Na základe § 6 ods. 12) písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zn.n.p. obec je povinná určiť všeobecne záväzným 
nariadením (VZN) výšku dotácie na mzdy a prevádzku na príslušný rok na dieťa CVČ vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Výnos dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 5 ods. 3) zákona č. 583/2004 
Z.z. je vlastným príjmom obce, o použití rozhoduje obec samostatne, čiže v kompetencií obce je určiť 
sumu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ. V zmysle § 6 ods. 24) zákona  
č. 596/2003 Z.z. obec ako zriaďovateľ určí výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť CVČ. 
Zmenou zákona č. 597/2003 Z.z. zákonom č. 325/2012 Z.z. účinným od 1.1.2013 každá obec financuje 
náklady na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ na území SR, t.j. aj keď 
obec nemá vlastné CVČ, môže financovať  záujmové vzdelávanie detí, ktoré majú v nej trvalý pobyt 
v CVČ, ktoré je na území inej obce. Objem finančných prostriedkov napočítaný na školské kompetencie, 
ktoré obec dostane, nie je záväzný. Jedná sa o originálne kompetencie a o pridelení finančných 
prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie určenej vo VZN 
a následne prostredníctvom schváleného rozpočtu pre jednotlivé školské zariadenia. 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku z prognózy podielových daní: 
Rok 2017:  
počet detí vo veku 5 – 15 rokov: 1 312; počet detí v CVČ: 518 
hodnota jednotkového koeficientu očakávaného v roku 2017 k = 78,87 €,  
koeficient podľa prílohy č. 3 k Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z.: 1,1  
výška podielovej dane: 113 825 € 
výška financií pre CVČ z podielových daní: 44 940 €; na mesiac 3 745 € 

Rok 2018: 
Počet detí vo veku 5 – 15 rokov: 1370; počet detí v CVČ: 574 
hodnota jednotkového koeficientu očakávaného v roku 2018 k = 84,17 € 
koeficient podľa prílohy č. 3 k Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z.: 1,1  
výška podielovej dane: 126 844 € (údaj od Ing. Znanec 131 566 €?, pre CVČ 55 123 €, na mesiac 
4 593,58 €) 
výška financií pre CVČ z podielových daní: 53 145 €, na mesiac 4 428,75 € 

Rozpis finančných prostriedkov  v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v zn.n.p. a na základe rozpisu finančných prostriedkov na bežné výdavky, ktoré 
schválilo MsZ dňa 7.12.2016 na rok 2017, zaslaný CVČ dňa 20.12.2016: 
 

Zdroj financovania Rozpočet v € 

41 dotácia z mesta 46 724 

41 dotácia z obcí 6 000 

111 dotácia z KŠÚ - VZP 16 000 

46 vlastné príjmy 7 500 

spolu 76 224 
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Funkčná klasifikácia výdavkov: 610 mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania 36 241 € 
    620 odvody do poistných fondov  20 380 € 
    630 tovary a služby    19 603 € 
    Spolu:      76 224 € 
 
Rozpis finančných prostriedkov  v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v zn.n.p. a na základe rozpisu finančných prostriedkov na bežné výdavky, ktoré 
schválilo MsZ uz. Č. 36/C.14 dňa 13.12.2017 na rok 2018, zaslaný CVČ dňa 16.2.2018 a uzn.  
č. 44/B.12 z 20.6.2018 (kontrolované obdobie): 
 

Zdroj financovania Rozpočet v € 

Schválený 
rozpočet 

po úprave 
(uzn.č. 44/B.12  

z 20.6.2018)  
(oznámenie  

(z 28.6.2018) 

41 dotácia z mesta 54 932,00 55 899,00 

41 dotácia z obcí 1 500,00 1 500,00 

111 dotácia z KŠÚ - VZP 11 865,00 19 776,00 

46 vlastné príjmy 1 500,00  

131 H presun VZP z r. 2017  7 300,49 

72 vlastné príjmy  3 000,00 

Spolu bez 131 H 69 797,00 80 175,00 

spolu 69 797,00 87 475,49 

 
Funkčná klasifikácia výdavkov:  
610 mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania 36 646 €  36 646 € 
620 odvody do poistných fondov  14 522 €  14 522 € 
630 tovary a služby    18 629 €  36 307,49 € 
Spolu:      69 797 €  87 475,49 € 
V zmysle VZN mesta Krompachy 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 v platnom znení:  
Príloha č. 1 výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v CVČ s účinnosťou: 
od 01.01.2017:  90,20 € 
od 11.09.2017: 91,30 € 
od 03.03.2018: 95,70 € 
 
Prehľad - rozpočet rok 2017 v €: 

Zdroj 
financovania 

Schválený 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

po úprave 
(OÚ KE, odb. 

škol.) 

Schválený 
rozpočet 

po úprave  
(uzn.č. 30/B.31   

z 23.8.2017) 

Schválený 
rozpočet 

po úprave  
(uzn.č. 34/D.9   
z 25.10.2017) 

Schválený 
rozpočet 

po úprave 
(OÚ KE, odb. 

škol.) 

Schválený 
rozpočet 

po úprave  
(uzn.č. 36/C.23 
z 13.12.2017) 

41 dotácia  
z mesta 

46 724,00 46 724,00 47 271,00 47 271,00 47 271,00 47 271,00 

41 dotácia  
z obcí 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

111 VZP  
(z KŠÚ) 

16 000,00 17 587,00 17 587,00 17 587,00 25 152,00  25 152,00 
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131 G presun 
z r. 2016 

 1 875,10 1 875,10 1 875,10 1 875,10 1 875,10 

46 vlastné 
príjmy 

7 500,00 7 500,00 7 500,00 16 100,00 16 100,00 19 000,00 

Spolu bez 
131G 

76 224,00 77 811,00 78 358,00 86 958,00 94 523,00 97 423,00 

Spolu celkom 76 224,00 79 686,10 80 233,10 88 833,10 96 398,10 99 298,10 

Súčasťou každého uznesenia bol rozpis finančných prostriedkov na bežné výdavky - funkčná klasifikácia 
výdavkov (610 mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania, 620 odvody do poistných fondov, 630 tovary 
a služby). 

Prehľad - rozpočet – k 31.8.2018 v €: 

Zdroj financovania 
Schválený 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

po úprave 
(OÚ KE, odb. škol.)  

(oznámenie  
z 20.2.2018) 

 

Schválený 
rozpočet 

po úprave  

(uzn.č. 41/B.33  
z 25.4.2018)  

(oznámenie zo 7.5.2018) 

Schválený 
rozpočet 

po úprave 
(uzn.č. 44/B.12  

z 20.6.2018)  
(oznámenie  

(z 28.6.2018) 

41 dotácia z mesta 54 932,00 54 932,00 54 932,00 55 899,00 

41 dotácia z obcí 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

111 VZP (vzdelávacie poukazy) 11 865,00 19 776,00 19 776,00 19 776,00 

131H presun z r. 2017 VZP   7 300,49 7 300,49 7 300,49 

46 vlastné príjmy 1 500,00 1 500,00 3 000,00  

72 vlastné príjmy    3 000,00 

spolu 69 797,00 85 008,49 86 508,49 87 475,49 

Súčasťou každého uznesenia bol rozpis finančných prostriedkov na bežné výdavky - funkčná klasifikácia 
výdavkov (610 mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania, 620 odvody do poistných fondov, 630 tovary 
a služby). 

Povinná osoba vedie evidenciu členov v ZÚ v školskom roku 2017/2018 podľa trvalého bydliska, ktorú 
mesačne aktualizuje k poslednému dňu v danom mesiaci a následne postupuje zriaďovateľovi. 

Obec/mesto  30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 
Gelnica  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hrišovce zml. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Chm. Jakubov.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kaľava zml. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Kluknava zml. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Kolinovce zml. 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 

Košice  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Krompachy  574 589 592 588 587 587 587 587 587 587 

Nitr. Rudno  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Richnava zml. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Slovinky zml. 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Smižany  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sp. Podhradie  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sp. Vlachy  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sp. Hrhov  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Víťaz zml. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Spolu:  667 686 689 685 685 685 685 685 685 685 

 
Počet detí v záujmových útvaroch napr. k 30.9.2017: fyzicky 667, z toho s trvalým pobytom v meste 
Krompachy 574, mimo mesta Krompachy 93 (mestá, obce). Počet detí - opakujúci (dieťa navštevuje 
nielen jeden ZÚ) je 685. 
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S obcami, ktorých deti s trvalým pobytom na ich území navštevujú CVČ Prima Krompachy sú 
uzatvorené medzi Mestom Krompachy a danou obcou Zmluvy o čiastočnej úhrade nákladov spojených 
s činnosťou CVČ. Obec, s ktorou nie je uzatvorená zmluva, resp. obec neprispieva na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou CVČ, rodič/zákonný zástupca dieťaťa má hradiť príspevok  mesačne do 
pokladne. Kontrolou bolo zistené, úhrada príspevku spolu od 11 detí z 2 miest a 6 obcí, t.j. obcí, 
s ktorými nie je uzatvorená zmluva, si uplatnili vzdelávací poukaz. 
Dané obce, s ktorými je uzatvorená zmluva, poskytli finančné prostriedky na náklady na záujmové 
vzdelávanie detí. 
V jednotlivých Zmluvách sa v čl. I. bod 2. uvádza Na základe VZN č. 1/2015  ....., prispieva daná obec na 
prevádzku a mzdy vo výške 1/12 dotácie mesta, ktorá je určená vo VZN, poprípade sumou dohodnutou 
v zmluve medzi Mestom Krompachy a danou obcou.  

Dotácia od mesta v období 1.1.2018 je 95,70 € v zmysle VZN č. 1/2015 v platnom znení, t.j. 
95,70:12=7,975 €, zmluvne je dohodnutá nižšia suma. Napr.: 
Obec Kolinovce: zmluva (č. 16/2017) z 21.11.2017, úhrada za obdobie 1.1. – 30.6.2018 v termíne do 
30.6.2018 nebola. Rozdiel  759,60 €. (Úhrada 13.12.2018!) 
Obec Víťaz: zmluva (č 14/2017) z 3.11.2017, úhrada za 1.1. – 30.6.2018 v termíne do 31.5.2018. 
Uhradené 6.6.2018, po termíne. (Ďalšia úhrada v roku 2018 nepreukázaná). 
Obec Slovinky: zmluva (4/2014/z) z 3.2.2014 čl. IV. bod 1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 
2.1.2014 na dobu neurčitú. !? Úhrada ... a to najneskôr do 25. dňa toho kalendárneho mesiaca, za ktorý 
sa príspevok platí. Uhradené 7.2., 12.3., 6.4.2018, spolu 436,77 €. Mali uhradiť 873,54 €, rozdiel 436,77 
€. (Ďalšia úhrada 10.10., 6.11., 13.12.2018 t.j. už nový šk. rok 2018/2019). 
Obec Kluknava: zmluva (5/2013/z) z 5.4.2013 vrátane Dodatku č. 1; úhrada v termíne do 15. dňa 
v mesiaci. Úhrada 13.2., 13.2, 13.3., 9.4., 21.5., 6.6.2018 po 44 €, t.j. spolu 264 €. Za január bola úhrada 
vo februári. 
Obec Kaľava: zmluva (č. 8/2013/z) z 15.4.2013: úhrada v termíne do 15. dňa v mesiaci. Rozdiel 488,43 
€. (Úhrada 19.12.2018!) 
Obec Hrišovce: úhrada 23.2.2018 vo výške 150 €. Ku kontrole predložená zmluva len na dobu od sep. 
2018 do júna 2019, v nej 5,50 €/dieťa/mesiac). 
Príspevky obcí, ktoré zaslali príspevok na mesto v období od 7.2. do 13.3.2018 v celkovej výške 573,18 
€ boli postúpené CVČ a pripísané na účet dňa 3.4.2018 vo výške 573,18 €; v období od 6.4. do 6.6.2018 
v celkovej výške 367,59 € boli postúpené CVČ a pripísané na účet dňa 17.7.2018 vo výške 367,59 €. 
Celková výška príspevku od obcí za obdobie január až jún 2018 činila 940,77 €. 
S obcou Richnava má uzatvorenú zmluvu CVČ (č. 16/2017 zo dňa 21.11.2017) v zmysle ktorej je úhrada 
je jednorazovo v celkovej výške 660 € do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Kontrolou neboli zistené 
nedostatky, platba uskutočnená 6.12.2017 vo výške 660 €.  

Na základe vyššie uvedených zistení, obce nedodržiavali podmienky termínu splatnosti v zmysle danej 
zmluvy a zároveň u zriaďovateľa nie je vedená evidencia - prehľad, sledovanie a dodržiavanie toku 
týchto finančných prostriedkov v zmysle uzatvorených zmlúv, evidovanie pohľadávok. Žiadam  
u zriaďovateľa zabezpečiť sledovanie, vedenie toku týchto finančných prostriedkov – kedy, aká suma, 
za aké obdobie, za aký počet detí, tá ktorá obec zaslala na mesto, evidovanie pohľadávok a následne 
kedy mesto, akú sumu, za akú obec postúpila a previedla dané finančné prostriedky na CVČ, upozorniť 
obce na dodržiavanie zmluvných podmienok. Zároveň zo strany CVČ sledovať príjem platieb od 
zriaďovateľa za obce a v prípade nezrovnalostí písomne mu to avizovať. 
Na rozhodnutí obcí je, či sa budú spolupodieľať na spolufinancovaní CVČ. Odporúčam prehodnotiť 
uzatvorené zmluvy aj v nadväznosti na platné VZN mesta Krompachy – VZN č. 4/2008, VZN č. 1/2015, 
oba v platnom znení. 
Dávam do pozornosti: V zmysle VZN č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v platnom znení, Doplnok č. 4 účinný od 1.1.2013 sa v čl. 3 doplnil bod 4., 
ktorý znie: Schválený príspevok uhrádzajú žiaci a mládež s trvalým pobytom v Krompachoch a ostatní 
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žiaci z okolitých obcí, ktorí navštevujú CVČ a za ktorých príslušná obec prispieva ročný poplatok vo výške 
86 € na prevádzkové náklady na účet mesta. Ostatní žiaci, ktorým obec , v ktorom majú trvalé bydlisko, 
neprispieva na prevádzkové náklady, uhrádzajú aj ročný poplatok v sume 86 €. Do t.č. je 7 doplnkov. 
(Čl. 3 bod 4. písm. A.1., čl. 4 bod 3. v nadväznosti na deti, ktoré v meste Krompachy nemajú trvalý 
pobyt). 
Suma 86 : 12 = 7,16 €/mesiac.  
Kontrolou bolo zistené: V zmysle VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy ...., 
Doplnok č. 2 účinný od 1.1.2013 suma pre CVČ je stanovená na 86 €. Toto VZN vrátane doplnkov bolo 
zrušené, ako aj VZN č. 2/2013 účinné od 15.3.2013 bolo zrušené.  
V súčasnosti platí VZN 1/2015 vrátane doplnkov a v zmysle doplnku č. 10 je to suma 95,70 €, t.j. 
95,70:12 = 7,975 €/mesiac. 
Žiadam u zriaďovateľa prehodnotiť a dať do súladu VZN č. 4/2008 Doplnok č. 4.. 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v zn.n.p.. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 
stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na mesiac). 
Uhradený mesačný príspevok členov navštevujúcich ZÚ  v zmysle VZN mesta Krompachy č. 4/2008 
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v platnom znení: žiak 
ZŠ vo výške 1 € (Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2008), ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz 0 €; zapísať max do 
4 ZÚ. V zmysle čl. 3 bod 4. tohto VZN tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom mesiaci. 
Kontrolou zistené rodič/zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v meste Krompachy úhrady boli 
vopred na celý školský rok. Výška uhradenej sumy bola v súlade s VZN.   

Prehľad rozpočtu CVČ za kontrolované obdobie január – august 2018: 

Zdroj Rozpočet € Prijaté € Čerpanie € z toho krúž. činnosť € 

111 19 776,00 13 184,00 9 004,49 9 004,49 

41 57 399,00 38 205,77 37 214,86 3 338,54 

72g 3 000,00  3 064,84 439,79 0,00 

72h 0,00 1 101,69 700,34 0,00 

131H 7 300,49 7 300,49 7 300,49 7 300,49 

Spolu 87 475,49 62 856,79 54 659,97 19 643,52 

 
Prehľad o čerpaní rozpočtu za obdobie január až august 2018 podľa zdroja na jednotlivé položky: 

zdroj 111 - vzdelávacie poukazy   
Rozpočet v €   19 776,00  
Prijaté v €   13 184,00  

Čerpanie v €   
z toho krúžková 
činnosť 

637027 
odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru - 
dohody za krúžkovú činnosť - za obdobie od 03-06/2018 5 176,00 5 176,00 

620 odvody do poisťovní z dohôd 1 709,49 1 709,49 

636001 nájomné - ZŠ  s MŠ Maurerova 704,00 704,00 

636001 nájomné - ZŠ Zemanská 715,00 715,00 

636001 nájomné – ZŠ s MŠ SNP 700,00 700,00 

Čerpanie spolu v € 9 004,49 9 004,49 

V zmysle uzatvorených Dohôd o pracovnej činnosti dohodnutá odmena na hrubej mzde je vo výške 5,- 
€ za každú odpracovanú hodinu. Nájomné je v zmysle uzatvorených zmlúv medzi CVČ PRIMA a školou 
za prenájom nebytových priestorov: Nájomná zmluva č. 6/2017, č. N1/2017, č. 1/2017/N.  
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zdroj 41 - dotácie z mesta a obcí    
Rozpočet v €   57 399,00   
Prijaté 
dotácie v €   38 205,77   

Čerpanie v €   
z toho krúžková 
činnosť  

610 

Mzdy, v tom odmeny jubilejné pri  50. ročnom 
životnom jubileu : 613.- €, odmena upratovačky - 
po havarijnom stave v suteréne: 30.- € 19 579,46    

620 odvody do poistných fondov 7 743,18 870,00  
631001 cestovné náhrady 39,28    
632001 elektrická energia 702,34    
632001 plyn 2 087,00    
632002 vodné, stočné 230,84    
632003 poštovné 101,06    
632005 telekomunikačné služby 516,03    
633002 výpočtová technika 18,00    
633003 telekomunikačná technika 20,01    
633004 prevádzkové stroje - odvlhčovač vzduchu-suterén 157,00    
633006 všeobecný materiál 545,69 350,01  

633010 
pracovné odevy, pracovné pomôcky - projekt 
Reštart - refundácia nákladov z Úradu práce 51,67    

635002 údržba výpočtovej techniky 253,20    
636002 prenájom stolného futbalu 1,00    

637004 

všeobecné služby - činnosť technika BOZP, 
aktualizácia a úprava web stránky, Ives - podpora 
programu WINIBEU a WINPAM 481,28    

637005 
špeciálne služby - výkon zodpovednej osoby - 
ochrana osobných údajov 82,80    

637006 náhrady 473,60 473,60  
637007 cestovné náhrady žiakov 8,18 8,18  
637012 poplatky - bankové, správne 253,74    
637012 členské poplatky - Asociácia CVČ 60,00    
637014 stravovanie - stravné lístky pre zamestnancov CVČ 787,14    
637016 povinný prídel do sociálneho fondu 212,35    

637027 

odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru - 
dohody za krúžkovú činnosť - za obdobie od 01-
02/2018, príležitostné dohody CVČ  2 734,25 2 506,75  

637035 
dane a poplatky - komunálny odpad, ročný 
poplatok za znečisťovanie ovzdušia 73,29    

642015 nemocenské dávky - dočasná PNS 2,47    
čerpanie spolu v € 37 214,86 3 338,54  
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Zdroj 72g - vlastné príjmy 

Rozpočet v €   3 000,00   
Prijaté 
dotácie v €   3 064,84   

Čerpanie v €   
z toho krúžková 
činnosť  

632001 elektrická energia 224,69    
632001 plyn 86,00    
632002 vodné, stočné 129,10    

Čerpanie spolu v € 439,79 0,00  

     
zdroj 72h- príjmy z úradu práce - projekt Reštart    
Rozpočet v €   0,00   
Prijaté 
dotácie v €   1 101,69   

Čerpanie v €   
z toho krúžková 
činnosť  

633006 všeobecný materiál 700,34    
Čerpanie spolu v € 700,34 0,00  

     
zdroj 131H - vzdelávacie poukazy - presun z roku 2017    
Rozpočet v €   7 300,49   
Prijaté 
dotácie v €   7 300,49   

Čerpanie v €   
z toho krúžková 
činnosť  

633006 všeobecný materiál 6 339,29 6339,29  
637001 školenia, semináre 60,00 60,00  
633002 výpočtová technika 901,20 901,20  

Čerpanie spolu v € 7 300,49 7 300,49  

Finančné prostriedky pridelené v roku 2017 - zdroj 111 - vzdelávacie poukazy boli presunuté do roku 
2018 vo výške 7 300,49 €  z dôvodu, že bola poskytnutá dotácia zriaďovateľom až v 4. štvrťroku  
(9.11.2017 a 12.12.2017) a z časového dôvodu a s ohľadom  na hospodárne, efektívne a účelné využitie 
týchto finančných prostriedkov pre krúžkovú činnosť sa čerpanie realizovalo až v 1. štvrťroku 2018. 

Čerpanie spolu za všetky zdroje v € 54 659,97 19 643,52  
 

Kontrole podrobené výdavky predstavovali výdavky najmä na nákup materiálu pre jednotlivé 
záujmové útvary, výdavky na mzdy, odvody, energie, nákup materiálu pre CVČ, nájomné, cestovné. 
Kontrolou účtovných dokladov, vybraté náhodným výberom, nebolo zistené nehospodárne, 
neefektívne čerpanie finančných prostriedkov. 
 
Kontrolou zmlúv, objednávok, faktúr, pokladničných príjmových a výdavkových dokladov, vybratých 
náhodným výberom bolo zistené preukázanie vykonania základnej finančnej kontroly v súlade so 
zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zn.n.p.. 
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Povinná osoba zverejňuje zmluvy, objednávky, faktúry na svojom webovom sídle v súlade so zákonom 
č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v zn.n.p.. 
 
Odporúčam na úradnú tabuľu, alebo web stránku CVČ, prípadne formou rozhodnutia, dať informáciu 

o určení výšky príspevku rodiča/zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, ak formou 

rozhodnutie – oproti podpisu, vrátane dátumu prevzatia. 

 

 

 

 

 

V Krompachoch 04.02.2019 

                  
              Ing. Mária Tomašová 

                        hlavná kontrolórka  


