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SPRÁVA o výsledkoch kontroly 

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2020, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 20/B.16 zo dňa 17. 

júna.2020 predkladám MsZ v Krompachoch informácie o výsledku kontroly: 
 

Číslo kontroly 1/2021 

Povinná osoba Školská jedáleň pri Materskej škole, ul. Hlavná 3 v Krompachoch  

Označenie kontroly 
Kontrola hospodárenia v Školskej jedálni pri Materskej škole 

Krompachy, Hlavná 3 

Kontrolované obdobie rok 2020 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
 8.4.2021 

 

Cieľom kontroly  bolo preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia so zameraním na 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

 

1. Všeobecné informácie o zariadení školského stravovania 

V súlade so zákonom NRSR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach a Dodatkom č. 1 k VZN Mesta Krompachy č. 2/2019 mesto 

ako zriaďovateľ určil príspevky za stravovanie v školskej jedálni v 2. finančnom pásme 

a zároveň všeobecne záväzným nariadením Mesta Krompachy č. 2/2012 s dodatkami určil výšku 

príspevku na režijné náklady v školskej jedálni nasledovne: 

         Tabuľka č. 1 Prehľad poplatkov v ŠJ podľa platných VZN v čase vykonávania kontroly 

Stravník 

(2.finančné pásmo) 

VZN č. 2/2012 vrátane doplnkov; VZN č. 2/2019 vrátane doplnkov 

Desiata Obed Olovrant 
SPOLU cena 

potravín 
Réžia 

Dieťa MŠ 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 
    0,20* 

0,10** 

Zamestnanci -  - 1,33 € 1,10*** 

   *na jedno hlavné jedlo       ** na jedno doplnkové jedlo (desiata, olovrant)     *** prepočet prev. Nákladov 

 

2. Kontrolné zistenia  

2.1. Základné informácie o povinnej osobe 

Materská škola, ul. Hlavná 3 v Krompachoch bola zriadená mestom Krompachy, zriaďovacou 

listinou podľa § 6 a §22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.apríla 2005 na dobu neurčitú, ktorá 

bola schválená MsZ v Krompachoch dňa 22.2.2005 uznesením č. 22.  
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Dodatkom č. 1 zo dňa 21. apríla 2009 sa zriaďovacia listina doplnila o identifikačné číslo.  

Doplnkom č. 2 zo dňa 26.augusta 2015 bolo upravené vecné a finančné vymedzenie majetku.  

Súčasťou MŠ je prevádzka školského stravovania. 

 

Povinná osoba ku kontrole predložila platné prevádzkové poriadky schválené RÚVZ v Spišskej 

Novej Vsi za úseky: 

 Školská jedáleň, schválený dňa 22.1.2015, č. r.: 2015/01852-2 

 Výdajná školská jedáleň,  schválený dňa 3.10.2011, č. r.: 2011/02039-3  

 

Predmetom činnosti zariadenia školského stravovania je príprava a poskytovanie jedál a nápojov 

pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok a materiálno-spotrebných noriem (ďalej 

len „MSN“) a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. 

Povinná osoba má založený v banke samostatný účet pre školskú jedáleň (ďalej len ŠJ), na ktorý 

sa poukazujú platby za stravné a uhrádzajú sa výdavky na nákup potravín. 

3.2 Rozpočet školskej jedálne 

ROZPOČET na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12. februára 2020 

uznesením č. 17/C.13 vo výške 92 260,- €; z toho originálne kompetencie predstavovali výšku 

64 590,- €; v priebehu roka bol rozpočet upravovaný 2 zmenami prostredníctvom oznámení 

Okresného úradu Košice a uznesením MsZ č. 24/B.21 zo dňa 22.12.2020 na výšku 86 611,- €. 

Rozpis rozpočtu ŠJ je v súlade s rozpisom schválených finančných prostriedkov od zriaďovateľa. 

Zo schváleného rozpočtu boli v priebehu roka 2020 uhrádzané výdavky na: 

 mzdy a platy vo výške 40 134,57 € a odvody zamestnávateľa vo výške 13 800,57 € pre 5 

zamestnancov ŠJ 

 výdavky na tovary a služby vo výške 26 310,11 € - z toho: cestovné náhrady 41,68 € ; 

energie, voda, stočné 2 618,13 €; materiál 19 977,99 €; rutinná a štandardná údržba     1 

166,- €, služby 2 136,61 €. 

 výdavky na potraviny prostredníctvom dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa od 1.9.2019  vo výške 3 850,80 €. 

Výdavky na mzdy a odvody tvorili najvyššiu položku rozpočtu vo výške 62,27 %.  

Priemerné mzdové výdavky na 1 zamestnanca ŠJ predstavovali 836,14 € mesačne. 

Školská jedáleň má svoje vlastné meracie zariadenia na odpočet, plynu, elektrickej energie 

a vody. 

 

V roku 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 bol povinnej osobe poskytnutý finančný 

príspevok v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ pre úsek 

školského stravovania vo výške 8 884,67 €.  

 

Tabuľka č. 2  Prehľad rozpočtu ŠJ v roku 2020 v € 

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE  

od zriaďovateľa   Kód zdroja 41 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 
610 – Mzdy a platy 40 552,- 30 349,90 30 349,90 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 14 984,-  13 800,57 13 800,57 

630 – Tovary a služby 9 054,- 11 554,86 11 554,86 

SPOLU 64 590,-  55 705,33 55 705,33  

VÝDAVKY z vlastných príjmov 
(zo stravného, z réžie,...) Kód zdroja  72f, 72h 

Schválený 

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Čerpanie 

 rozpočtu 

610 – Mzdy a platy 0,- 900,- 900,- 
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630 – Tovary a služby 27 600,- 17 142,60 14 755,25 

640 – Bežné transfery 70,- 0,- 0- 

SPOLU 27 670,-  18 042,60 15 655,25 

Finančný príspevok na podporu udržania 

zamestnanosti v MŠ 

Kód zdroja 1AC1..1AC2 
0,- 8 884,67 8 884,67 

Potraviny – dotácia z ÚPSVaR 
Kód zdroja 72h 

0,- 3 978,40 3 850,80 

VÝDAVKY celkom 92 260,- 86 611,-- 84 096,05 

 

3.3 Personálne obsadenie 

 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z .z. v § 22 ods. 1 určuje, 

že epidemiologicky závažnú činnosť môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba 

zdravotne spôsobilá (kuchárka, prevádzkový pracovník v kuchyni). Odporúčaný počet 

zamestnancov v školskej jedálni upravuje príloha č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení 

školského stravovania podľa počtu prijatých stravníkov.  

 

     Tabuľka č. 3 Prehľad zamestnancov ŠJ 

Pracovná pozícia Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

Počet 

zamestnancov 

k 31.12.2020 

Vedúca ŠJ  Vysvedčenie o maturitnej skúške 1 

Kuchárka  Výučný list – kuchár - 2 2 

Pomocná kuchárka Osvedčenie o odbornej spôsobilosti -1 1 

SPOLU zamestnanci  
 4 

Všetci zamestnanci  spĺňajú odbornú spôsobilosť pre epidemiologicky závažné činnosti. 

S vedúcou ŠJ je uzatvorená hmotná zodpovednosť, ktorá je súčasťou osobného spisu 

zamestnanca. Počet zamestnancov ŠJ je v súlade s platnou legislatívou. 

 

3.4 Finančné hospodárenie, skladové hospodárstvo a účtovníctvo 
 

Povinná osoba má vypracovanú internú Smernicu o stravovaní v školskej jedálni, ktorej účelom 

je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania stravníkov v školskej jedálni s účinnosťou dňom 

1.9.2019. Zároveň ku kontrole bola predložená smernica o finančnom riadení a platnosťou od 

1.6.2016. 

Za sledované obdobie roka 2020 boli kontrolované nasledujúce okruhy dokladov: 

1. nákup materiálu – dodávateľské faktúry, objednávky 

2. materiálno-spotrebné normy, skladová evidencia, inventarizácia 

3. evidencia stravovaných osôb a evidencia platieb za poskytnutú stravu 

4. pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu 

 

K bodu 1.)  Nákup materiálu – dodávateľské faktúry, objednávky 

Kontrola bola vykonaná na vzorke náhodne vybraných dodávateľských faktúr a s nimi 

súvisiacich zmlúv, objednávok a ďalších dokladov. Zoznam náhodne kontrolovaných došlých 

faktúr číslo dokladu: 2000008; 2000134; 2000147; 2000153; 2000162; 2000179 a 2000187. 

Ku kontrole bola predložená kniha prijatých faktúr a dokladov za obdobie 1.1.2020 – 

31.12.2020. Ku každej dodávateľskej faktúre bol vystavený krycí list a platobný poukaz, na 
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ktorých bolo preukázané vykonanie základnej finančnej kontroly. Každá dodávateľská faktúra 

bola opatrená registratúrnou pečiatkou s uvedením dátumu doručenia a číslom záznamu, 

chronologicky usporiadané podľa dátumu prijatia.  

 

Kontrolné zistenie: 

Poradové číslo uvedené na prezenčnej pečiatke došlej faktúry nie je totožné s číselným radom 

uvedeným k knihe prijatých faktúr. Odporúčam zosúladiť nejednoznačné číslovanie prijatých 

faktúr. 

Označovanie účtovných dokladov upravuje § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Slovné a číselné označenie účtovného dokladu je podľa § 10 ods. 1) 

písm. a) povinnou náležitosťou účtovného dokladu. 

 

Pri porovnaní účtovacích predpisov na každom krycom liste a jednotlivých faktúr bolo zistené, 

že obnos na faktúre zodpovedá obnosu na účtovacom predpise. Z hľadiska formálnej správnosti 

účtovných dokladov bolo zistené, že účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané 

náležitosti, sú zrozumiteľné a je možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných 

prípadov v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších. 

Úhrady faktúr sa realizujú bezhotovostným stykom - príkazom na úhradu, poradie úhrady faktúr 

realizuje vedúca ŠJ na základe platobného poukazu a podľa termínu splatnosti faktúry.  

Kontrolou bolo zistené, že vyfakturovaný a odobratý tovar bol prijatý na sklad vo 

vyfakturovanom množstve a cene. 

K 31.12.2020 evidovala ŠJ voči svojim dodávateľom záväzky – neuhradené faktúry za nákup 

potravín vo výške 142,01 €, ktorý súhlasí so zostatkom účtu 321- dodávatelia v hlavnej knihe 

a vykázaným zostatkom v rámci individuálnej závierky v súvahe k 31.12.2020.  

V zmysle § 9 Vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania je zariadenie 

školského stravovania tiež povinné viesť knihu objednávok. Ku kontrole bola predložená kniha 

objednávok a prehľad uzatvorených zmlúv – kniha zmlúv 2020 na nákup potravín od 

jednotlivých dodávateľov.  

 

K bodu 2.)  materiálno-spotrebné normy, skladová evidencia, inventarizácia 

 

Dokumentácia ŠJ je vedená v informačnom systéme od firmy Verejná informačná služba, spol. 

s r.o., Liptovský Mikuláš. V module programu „MSklad“ spracováva vedenie skladu,  zoznam 

receptúr, zostavovanie jedálnych lístkov podľa energetických a nutričných hodnôt, normované 

a skutočné náklady,  mesačné hlásenia, inventúru, evidenciu prijatých faktúr a vystavenie 

príkazu na úhradu. V module programu „Stravné“ vedie evidenciu stravníkov a platieb. 

Zásoby ŠJ – potraviny na sklade boli oceňované v cene obstarania podľa § 25 a §26 zákona 

o účtovníctve.  Sklad potravín ŠJ vedie analytickou evidenciou podľa druhu zásob na skladových 

kartách prostredníctvom programového aplikácie. Skladové zásoby sú účtované metódou FIFO, 

tj. keď prvá cena na ocenenie prírastu zásob je použitá ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. 

 

Pri účtovaní obstarania potravín ŠJ využíva spôsob A, bez používania kalkulačného účtu 111.    

Príjemky aj výdajky obsahujú všetky zákonné náležitosti 

Počiatočný stav na účte 112- materiál na sklade, na ktorom sa eviduje príjem materiálu 

(potravín) na sklad a výdaj materiálu (potravín)  zo skladu bol k 1.1.2020 vo výške 258,75 €. 

Konečný účtovný zostatok materiálu na sklade k 31.12.2020 vo výške 128,89 € korešponduje s 

vykonanou inventarizáciou skladu ŠJ. 
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            Tabuľka č. 4  Prehľad príjmu a výdaja materiálu zo skladu ŠJ  

Obdobie                     

2020 

Sklad PS skladu      

k 1.1.2020        

258,75 € 
Príjem tovaru Výdaj tovaru 

Január 2 264,17 1 944,74 578,18 

Február 1 780,32 1 894,59 463,91 

Marec 663,47 600,33 527,05 

Apríl 0,00 0,00 527,05 

Máj 0,00 0,00 527,05 

Jún 1 222,64 1 268,51 481,18 

Júl 608,99 912,32 177,85 

August  0,00  0,00 177,85 

September 2 439,48 1 930,26 687,07 

Október 2 069,64 2 255,19 501,52 

November 1 721,76 1 865,60 357,68 

December 1 073,01 1 301,80 128,89 

SPOLU 13 843,48 13 973,34   

Ku kontrole boli predložené vybrané normovacie hárky a stravné listy za náhodne vybrané dni, 

v ktorých bola poskytovaná strava stravníkom. 

 

Normované náklady a skutočné náklady na vydávané potraviny sú dôležité ukazovatele, ktoré 

majú svoj význam a ktoré je potrebné neustále udržiavať v rovnováhe.  

Normované náklady vypovedajú o tom, aká je normovaná hodnota vydávaných potravín podľa 

jedálneho lístka na jednotlivé stravovacie dni.  

Skutočné náklady hovoria o tom, aká je skutočná hodnota odpisovaných potravín zo skladu do 

spotreby na príslušný deň podľa jedálneho lístka na daný deň.  

Ak sú skutočné náklady nižšie ako normované, znamená to, že bol navarený obed lacnejšie, ako 

predpisovala norma, v iný deň to môže byť drahšie. Rozdiely môžu vznikať aj kvôli kolísavým 

cenám nakupovaných potravín od rôznych dodávateľov. Preto sa sledujú hodnoty týchto 

ukazovateľov na konci mesiaca, kedy by mali byť nulové, resp. by sa mali vyrovnávať.  

 

              Tabuľka č. 5 Prehľad normovaných nákladov so skutočnými nákladmi v € 

Obdobie                     

2020 

Potraviny 

Norma Spotreba 

Rozdiel Kumulatívne 

Prenos z 12/2019 vo výške  1 875,42 € 

Január 2 262,62 1 944,74 317,88 2 193,30 

Február 2 050,80 1 894,59 156,21 2 349,51 

Marec 707,98 600,33 107,65 2 457,16 

Apríl 0,00 0,00 0,00 2 457,16 

Máj 0,00 0,00 0,00 2 457,16 

Jún 1 449,25 1 268,51 180,74 2 637,90 

Júl 934,90 912,32 22,58 2 660,48 

August 0,00 0,00 0,00 2 660,48 

September 2 180,44 1 930,26 250,18 2 910,66 

Október 2 415,25 2 255,19 160,06 3 070,72 

November 2 080,50 1 865,60 214,90 3 285,62 

December 1 506,62 1 301,80 204,82 3 490,44 

SPOLU 15 588,36 13 973,34 1 615,02   
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Kontrolné zistenie: 

Porovnaním vynormovaných nákladov so skutočne vydaným množstvom potravín zo skladu na 

prípravu stravy bolo zistené, že nebola dodržaná aplikácia metodiky princípov k MSN podľa § 

140 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní v z.n.p., aby finančný limit na konci 

mesiaca nebol nižší, ale ani neprevýšil 10% jednodňového finančného limitu na nákup 

potravín.  

 

Zostavovanie jedálnych lístkov  

V súlade s prílohou č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania je časová 

štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke 

nasledovná: 

a) dve hlavné mäsové jedlá, 

b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, 

c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok. 

 

Jedálne lístky boli zostavované v súlade s internými predpismi mesiac dopredu a týždenne boli 

upresňované. Obsahom jedálnych lístkov je okrem dátumu a druhu obeda aj hodnota 

o alergénoch, hmotnosť jedla a číslo normy. Jedálne lístky boli schválené vedúcou ŠJ a hlavnou 

kuchárkou a s uvedením dátumu vypracovania. 

Kontrolou jedálnych lístkov (ďalej len JL) nebolo zistené porušenie vyhlášky MŠSR č. 330/2009 

Z. z. o zariadení školského stravovania. 

 

Vybrané normovacie hárky a stravné listy zo dňa: 15.1.2020; 4.2.2020; 10.3.2020; 8.7.2020;  

23.6.2020; 3.9.2020; 16.10.2020; 13.11.2020 a 17.12.2020 spĺňali všetky predpísané náležitosti, 

počet stravníkov pre ktorých bolo normované jedlo súhlasil s počtom nahlásených stravníkov 

uvedených v dochádzke a mesačnom výkaze. Zo skladu boli vydané potraviny v súlade 

s vynormovaným množstvom. Pri výdaji bola uvádzaná merná jednotka. Na stravných listoch 

boli uvádzané vydané potraviny do spotreby. Všetky doklady boli podpísané zodpovednými 

zamestnancami. 

 

K bodu 3) evidencia stravovaných osôb a evidencia platieb za poskytnutú stravu 

 

Evidencia stravníkov (výkaz stravovaných osôb, ďalej VSO) je vedená elektronicky s údajmi 

o počte odobraných obedov, dennom poplatku, predpisu stravného s uvedením počiatočného 

a konečného stavu preplatkov a nedoplatkov. 

 

Graf č. 1 Vývoj priemerného denného počtu stravníkov 
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V kontrolovanom období ŠJ poskytovala stravovanie týmto skupinám stravníkov: 

 deti MŠ 

 deti MŠ, ktorým bola poskytnutá dotácia na podporu stravovacích návykov 

 zamestnanci 

 

V mesiacoch apríl 2020 a máj 2020 bola prevádzka ŠJ prerušená so súhlasom zriaďovateľa 

z dôvodu opatrení súvisiacich so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19. V súvislosti 

s týmito obmedzeniami klesol aj priemerný počet stravníkov (detí MŠ aj zamestancov) 

v priebehu 2. polroka 2020.  

 

Tabuľka č. 6   Prehľad vydaných obedov podľa skupín stravníkov v roku 2020 

Obdobie 2020 
Vydané obedy Doplnkové stravovanie 

Žiaci Zamestnanci SPOLU obedy Desiata Olovrant SPOLU dopl.s. 

 Január     1 357                      253                       1 610                   1 357                   1 184                   2 541      

 Február                1 210                   254                       1 464                   1 210                  1 037                    2 247      

 Marec                   394                     108                          502                     394                     365                        759      

 Apríl                   -                           -                               -                             -                           -                               -        

 Máj  -  -                         -        -  -                         -        

 Jún               761                    260                       1 021                  761                    761                    1 522      

 Júl                   498                    160                          658                    498                    498                        996      

 August  -  -                         -        -  -                         -        

 September              1 255                      273                       1 528                   1 255                  1 245                    2 500      

 Október              1 393                      300                       1 693                   1 393                 1 378                    2 771      

 November               1 206                     252                       1 458                   1 206                  1 192                    2 398      

 December                  849                     209                       1 058                     849                     839                   1 688      

 SPOLU               8 923                  2 069                    10 992                   8 923                 8 499                 17 422      

 

Výška stravného je stanovená v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

Krompachy a súlade s finančnými pásmami za potraviny pre jednotlivé kategórie stravníkov 

a stanovením režijných nákladov na jedno jedlo. 

 

Celkovú hodnotu stravného lístka tvorí: 

 finančný limit na nákup potravín 

 režijné náklady na jedno jedlo 

Zákonný zástupca žiaka prispieval na úhradu režijných nákladov v súlade s platnými VZN mesta 

Krompachy – viď tabuľka č. 1. 

 

Výpočet denného poplatku za stravu pre zamestnancov bol v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce a § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 

zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov:      

Celková hodnota stravného lístka  2,43 € 

- 55% z maximálnej sumy stravného 1,34 €  

- Príspevok zo SF    0,15 € v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2020 

Poplatok zamestnanca   0,94 €    

 

Výpočet režijných nákladov na jedno jedlo bolo stanovené na základe podielu reálnych nákladov 

ŠJ  za predchádzajúce obdobie kalendárneho roka 2019 a počtu všetkých vydaných obedov 

odsúhlasený riaditeľkou MŠ dňa 2.1.2020. 

Súčasťou výpočtu boli náklady vynaložené na energie, vodu a stočné získané z vlastných 

meracích zariadení ŠJ.  
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Povinná osoba - ŠJ predložila ku kontrole „Výpis stravovaných osôb z histórie uzávierok“ za 

jednotlivé mesiace, ktorý je spracovávaný v programe stravovacieho informačného systému. 

Zoznam zobrazuje údaje o stravníkovi (meno a priezvisko), kategóriu, počty odobraných druhov 

stravy (desiata, obed, olovrant) celkový denný poplatok za stravu s réžiou,  predpis stravného, 

preplatky/nedoplatky z min. mesiaca, platbu a preplatky/nedoplatky z min. mesiaca sumárny 

mesačný predpis, dátum a výšku úhrady a konečný zostatok, ktorý sa prenáša do nasledujúceho 

mesiaca. 

Bol prekontrolovaný výpočet stravného za odstravované dni u vybraných stravníkov a detí 

z predmetného zoznamu, kontrola úhrad za stravné bola vykonaná z bankových výpisov roka 

2020.  

 

    Tabuľka č. 7  Prehľad predpisu platieb od stravníkov v roku 2020 

Obdobie 

2020 

Predpis  
Odvedená réžia 

zdriaďovateľovi STRAVNÉ       

za potraviny 

Réžia 

stravníci* 

Réžia 

zamestnanci 

RÉŽIA 

SPOLU 

Január           2 262,62                  525,50                    278,30                  803,80                  533,40      

Február           2 050,80                  466,70                    279,40                  746,10                  803,80      

Marec               707,98                  154,70                    118,80                  273,50                  746,10      

Apríl                        -                             -                               -                             -                    273,50      

Máj                        -                             -                               -                             -                             -        

Jún           1 449,25                  304,40                    286,00                  590,40                           -        

Júl               934,90                  199,20                    176,00                  375,20                  590,40      

August                        -                             -                               -                             -                    375,20      

September           2 180,44                  501,00                    300,30                  801,30                           -        

Október           2 415,25                  555,70                    330,00                  885,70                  801,30      

November           2 080,50                  481,00                    277,20                  758,20                  885,70      

December           1 506,62                  338,60                    229,90                  568,50                  758,20      

SPOLU         15 588,36              3 526,80                 2 275,90              5 802,70              5 767,60      

 

V rozpočtovom roku 2020 boli príjmy za režijné náklady prijaté na bankový účet ŠJ vo výške 

5 802,70 € a následne odvedené zriaďovateľovi vo výške 5 767,60 €. Prijatá réžia od stravníkov 

za mesiac december 2020 vo výške 568,50 € bola v rámci ročnej účtovnej uzávierky prenesená 

do nasledujúceho  účtovného obdobia s povinnosťou odvodu zriaďovateľovi v roku 2021. 

Finančné prostriedky boli zriaďovateľom poukázané na výdavkový rozpočtový účet školy na 

základe žiadostí (avíza) a následné boli použité na čerpanie bežných výdavkov ŠJ. 

Preplatky a nedoplatky k 31.12.2020 voči svojim stravníkom boli vyčíslené v správnej hodnote:  

preplatky vo výške 1 634,04 €; nedoplatky vo výške 162,10 €. 

Na základe ustanovení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov bola pre detí predškolského veku 

a detí vo veku 3-5 rokov a žijúcich v domácnostiach, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi poskytnutá dotácia na podporu stravovacích návykov v celkovej ročnej výške 6 652,80 €, 

z ktorej bola vyčerpaná podľa skutočne odstravovaných 2 892 obedov suma 3 470,40 €. Zostatok 

vo výške 3 182,40 € bol vrátený na účet zriaďovateľa dňa 28.12.2020. 

Predpis platieb za stravné a režijné náklady stravníkom bol v súlade s platnou legislatívou a VZN 

mesta Krompachy.  

 

 



 
HK SPRÁVA pre MsZ o výsledku kontrol          Strana 9 z 10 

 

K bodu 4. pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu 

 

Ku kontrole bola predložená pokladničná kniha a pokladničné doklady. Pokladničné doklady 

a pokladničná kniha sú vedené ručne vedúcou ŠJ.  

 

Vedúca ŠJ vystavuje pri každej hotovostnej platbe za stravné výdavkové pokladničné doklady, 

za ktoré je vyhotovený zberný pokladničný doklad za každý deň, v ktorom sa realizoval príjem. 

Pokladničné doklady sú chronologicky očíslované, pridelené čísla na seba nadväzujú, nechýba 

žiaden pokladničný doklad a je tiež zrejmé či ide o príjem alebo výdaj. Pokladničné doklady boli 

evidované v pokladničnej knihe chronologicky s uvedením počiatočného stavu a konečného 

stavu pokladničnej hotovosti. Inventarizácia pokladne bola vykonaná v súlade do zákonom č 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

Stanovený limit pokladničnej hotovosti bol vnútorným predpisom povinnej osoby stanovený vo 

výške 500,- € a počas celého kontrolovaného obdobia bol dodržaný. 

 

ŠJ realizuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky na samostatnom bankovom účte vedenom 

VUB a. s., pobočka Krompachy, číslo IBAN: SK14 0200 0000 0019 7699 6756. 

Bankové výpisy sú účtované a chronologicky označené podľa dátumu vyhotovenia. Na bankový 

účet sú poukazované príjmy za stravné od zákonných zástupcov detí a zamestnancov. 

Z bankového účtu sú uhrádzané platby za dodávky tovaru – dodávateľské faktúry a zároveň sú 

preposielané režijné náklady zriaďovateľovi prostredníctvom príjmového rozpočtového účtu. 

 

Bankové výpisy sú účtované v informačnom systéme od firmy IVES, Košice ekonómkou školy. 

Účtované bolo o každom pohybe na bankovom účte. 

Kontrolované účtovné doklady sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., podľa 

ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a 

spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 

 

Kontrolné zistenie: 

Pri kontrole bolo zistené, že nie je dodržiavaný čl. 6 bod 2 Smernice o stravovaní v školskej 

jedálni, ktorý určuje: „za stravu musí byť uhradené do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

Uvedené ustanovenie nie je dodržiavané zo strany zákonných zástupcov aj zo strany 

niektorých zamestnancov. 

 

3 .5  Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole 

Povinná osoba - ŠJ mala v kontrolovanom období vypracovaný interný predpis s názvom 

„Smernica o finančnom riadení“ zo dňa 18.5.2016 účinnú dňom 1.6.2016 s dodatkom č. 1 

účinným dňom 20.4.2018, ktorý upravuje finančné limity pri verejnom obstarávaní. 

Postup vykonávania základnej finančnej kontroly upravuje čl. 5 predmetnej smernice. 

Pri kontrole postupu vykonávania základnej finančnej kontroly neboli zistené nedostatky. 

3.6 Povinné zverejňovanie informácií 
 

Povinná osoba má zriadené webové sídlo: https://mskrompachy.edupage.org/, na ktorom sú v 

samostatných záložkách sprístupnené informácie o zmluvách, faktúrach, objednávkach, 

verejnom obstarávaní zákaziek  s súlade s ustanovením §117 zákona č. 343/2015 podľa 

výberových kritérií a útvaru školského zariadenia (MŠ, ŠJ). Zverejnený je aj spôsob zriadenia, tj. 

zriaďovacia listina. 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

https://mskrompachy.edupage.org/
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3.7 Verejné obstarávanie 

 
Podľa § 1 ods. 14 zákon č. 345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní výslovne neupravuje inštitút 

„zákaziek malého rozsahu“ vo všeobecnosti však platí, že zákazky s hodnotami do 5000,- € 

nespadajú do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a teda je na zvážení verejného 

obstarávateľa či verejné obstarávanie uskutoční. 

 

Účelom verejného obstarávania je, aby sa rozpočtové prostriedky použili len na určené účely a 

na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, pričom je 

nevyhnutné zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. 

Povinná osoba je verejným obstarávateľom podľa ust. § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní, a preto má pri zadávaní zákaziek povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu, pri obstarávaní potravín (finančný limit pod 

5000,- €) bol vykonávaný prieskum trhu na základe vyžiadaných cenových ponúk, reklamných 

ponúk a predpokladaná hodnota zákazky (jednotlivých druhov potravín) bola určovaná zo 

skutočnosti predchádzajúcich rokov a predpokladu na daný rok.   

4. Záver 
 

Vykonaná kontrola bola zameraná na preverenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočnosti 

a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia so 

zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami v zariadení školského stravovania – Školská jedáleň pri Materskej škole, 

Krompachy, Hlavná 3. 

 

Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť a v budúcnosti 

predchádzať ich opakovaniu.  

V zmysle odporúčaní hlavnej kontrolórky povinná osoba prijala 3 opatrenia na nápravu 

zistených nedostatkov. Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu 

zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku je hlavnou kontrolórkou stanovená v 

lehote do 30.4.2021.  

Návrh správy o výsledku kontroly bol povinnej osobe doručený dňa 30.3.2021. 

Povinná osoba v lehote určenej hlavnou kontrolórkou do 4.2.2021 nepodala písomné námietky. 

Kontrola je ukončená správou o výsledku kontroly. 
 

V Krompachoch, dňa 20.4.2021 

 

 

        Ing. Marta Legátová  

         hlavná kontrolórka 

 


