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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 2. polrok 2022, 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 38/B.37 zo dňa 22. júna 2022 

predkladám MsZ v Krompachoch informácie o výsledkoch kontrol: 
 

Číslo kontroly 5/2022 

Povinná osoba 

 

Školská jedáleň pri Základnej škole, Zemanská 2,  Krompachy 

 

Označenie kontroly 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou č. 8/2020 - hospodárenie v školských jedálňach pri 

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
19. októbra 2022 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie prijatých opatrení na základe zistených nedostatkov a 

odstránenie príčin ich vzniku uvedených v správe o výsledku kontroly vykonanej za rok 2019. 

Na základe kontroly vykonanej v roku 2020, ktorej výsledky sú uvedené v správe o výsledku 

kontroly č. 8/2020 zo dňa 10.11.2020 povinná osoba prijala 4 opatrenia. 

Kontrolovaný subjekt na základe kontrolných zistení a odporúčaní, doručil dňa 15. decembra 2020 

prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov: 

 

1. Vypracovať nový interný predpis upravujúci výkon finančnej kontroly v súlade so zákonom  

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia: Povinná osoba predložila ku kontrole Smernicu   

č. 2 – Vnútorný predpis o finančnej kontrole pre oblasť ŠJ, ktorá nadobudla účinnosť dňom  

1. decembra 2020. 

Kontrolou interných predpisov bolo zistené, že povinná osoba má vydaný ďalší interný 

predpis a to Smernicu č. 2 – Zásady upravujúce výkon finančnej kontroly v pôsobnosti 

Základnej školy, Zemanská 2, 053 42 Krompachy s účinnosťou dňom 1.januára 2019. 

 

Kontrolné zistenie 1: 

Nakoľko definovanie zodpovednosti za výkon FK, povinnosti zodpovedných zamestnancov, 

zásady vykonávania ZFK vo vyššie uvedených interných predpisoch je stanovené rôzne, 

odporúčam zrušiť existujúce smernice a  vypracovať nový jednotný interný predpis 

upravujúci výkon finančnej kontroly s definovaním finančných operácií, spolu s uvedením 

osôb zodpovedných za ich overenie, ciele overenia základnou finančnou kontrolou a 

skutočnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z., s ktorými sa overuje ich súlad. 

 

Kontrolou interného predpisu účinného od 1.12.2020 bolo zistené, že v čl. 1 ods. 9, v čl. 2 ods 

1, v čl. 6 ods. 4 smernica č. 2 upravuje aj administratívnu finančnú kontrolu.– odporúčam 

dať do súladu so zákonom č. 357/2015 Z. z.. a zákonom č. 583/2004 Z. z..  

Podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, 

zachovávať a rozvíjať finančné riadenie a za zabezpečenie finančného riadenia je zodpovedný 

štatutárny orgán.  

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4442340-4442351&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5471002&f=2
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2. Základnú finančnú kontrolu vykonávať v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnými internými predpismi. 

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia:  Kontrolou predložených dokladov neboli zistené 

závažné nedostatky, overenie finančných operácií základnou finančnou kontrolou na 

predložených platobných poukazoch k došlým faktúram za nákup potravín ŠJ  je v súlade s § 

7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole. 

 

3. Zabezpečiť, aby vystavené objednávky spĺňali náležitosti podľa § 409 až § 475 Zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník – dátum a miesto dodania. 

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia: Kontrolou predložených objednávok neboli 

zistené závažné nedostatky. 

 

Kontrolné zistenie 2: 

Kontrolou účtovných dokladov – krycích listov k došlým faktúram bolo zistené, že 

neobsahovali všetky náležitosti podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

Na všetkých predložených účtovných dokladoch nebol uvedený dátum uskutočnenia 

účtovného prípadu a podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej 

jednotke. 

Ku kontrole bola vyžiadaný interný predpis upravujúci vedenie účtovníctva. Povinná osoba 

predložila vypracovanú Smernicu č. 3 – Zásady upravujúce vedenie účtovníctva 

v pôsobnosti Základnej školy na Zemanskej ulici v Krompachoch zo dňa 20.10.2009. 

Vzhľadom na skutočnosť, že smernica upravuje už dávno aktualizovaný stav (inventarizácia 

hotovosti, podpisové oprávnenia uzatvárať hospodárske zmluvy, archivácia účtovných 

dokladov) a zároveň  právna úprava pre oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva bola od roku 

2009 viackrát (zhruba 19-krát) novelizovaná odporúčam vydať nový interný predpis. 

 

4. Pri dokumentácií súvisiacej s vykonaním inventarizácie, krycích listoch dodržiavať zákonom 

predpísané náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia: Zistené skutočné stavy majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov sa uvedú v inventúrnom súpise. Inventúrny súpis je účtovný 

záznam, ktorým sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.  

Kontrolné zistenie 3: 

Povinná osoba predložila ku kontrole inventúrny súpis potravín k 31.12.2020 a zároveň 

inventúrny súpis potravín k 31.12.2021.  

V oboch prípadoch predložené inventúrne súpisy potravín neobsahovali zákonom 

predpísané náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctva v z.n.p. 

(konkrétne: deň začatia a deň skončenia inventúry, miesto uloženia majetku, meno, priezvisko 

a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby).  

Upozorňujem, že základnou finančnou kontrolou sa overuje (v procese inventarizácie) iba 

zistený inventarizačný rozdiel (prebytok, manko alebo schodok). Výstupy z inventarizácie sa 

neoverujú základnou finančnou kontrolou. 

ZÁVER 

Kontrolou dokladov, ktoré boli vyžiadané na účel vykonania kontroly splnenia prijatých opatrení 

na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou bolo zistené, že opatrenia 

prijaté povinnou osobou boli splnené čiastočne. Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, 

tak ako sú uvedené v jednotlivých bodoch návrhu správy, ktoré je potrebné odstrániť a v 

budúcnosti predchádzať ich opakovaniu. 

 

 



 
HK SPRÁVA pre MsZ o výsledku kontrol          Strana 3 z 4 

 

Číslo kontroly 6/2022 

Povinná osoba 

Základná škola s materskou školou, Maurerova 14 Krompachy  
- Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14,  Krompachy  

- Výdajná školská jedáleň v MŠ, Maurerova 14, Krompachy 

- Výdajná školská jedáleň v MŠ, Robotnícka 3, Krompachy  

Označenie kontroly 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou č. 9/2020 - hospodárenie v školských jedálňach 

pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Krompachy. 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
21. septembra 2022 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie prijatých opatrení na základe zistených nedostatkov a 

odstránenie príčin ich vzniku uvedených v správe o výsledku kontroly vykonanej za rok 2019. 

Na základe kontroly vykonanej v roku 2020, ktorej výsledky sú uvedené v správe o výsledku 

kontroly č. 9/2020 zo dňa 23.11.2020 povinná osoba prijala 7 opatrení: 

Kontrolovaný subjekt na základe kontrolných zistení a odporúčaní, doručil dňa 7. decembra 2020 

správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov: 
 

1. V spolupráci so školským úradom zriaďovateľa zabezpečiť vypracovanie dodatku 

k zriaďovacej listine, obsahom ktorého budú doplnené údaje o Výdajnej školskej jedálni 

Maurerova 14, Krompachy v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej 

samospráve /§22, ods. 3 zákona /: 

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia: Doplnok č. 2, ktorým sa zriaďovacia listina 

doplnila o Výdajnú školskú jedáleň, Maurerova 14 ako súčasť Základnej školy s materskou 

školou, Maurerova 14, Krompachy bol v čase kontroly zverejnený na webovom sídle školy:  

https://zskrompachymaurerova.edupage.org/. Opatrenie bolo splnené. 
  

2. Dbať na dôsledné uskutočňovanie základnej finančnej kontroly na každej finančnej operácií, 

príp. jej časti v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. a interných predpisov, tak aby samotná 

kontrola nebola uskutočnená len formálne, ale aby došlo k skutočnému overeniu súladu 

skutočností predpokladaných zákonom:  

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia: Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že 

finančné operácie sú vykonávané v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a internými predpismi – Smernica č. 3/2016. Opatrenie bolo splnené. 
 

3. Dbať na dôkladne vykonávanie inventarizácie skladu potravín v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve, kontrolovať či účtovný stav vedený v účtovníctve sa zhoduje zo 

skutočným stavom, nie iba formálne podpísať inventúrny súpis členmi inventarizačnej 

komisie: 
 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia:  Kontrolou bolo zistené, že stav materiálu na 

sklade ŠJ (potraviny) uvedený vo finančnom vyjadrení v účtovnej závierke k 31.12.2020 vo 

výške 3 030,49 € bol v súlade s inventúrnym súpisom skladu ŠJ k 31.12.2020 a zároveň stav 

materiálu na sklade ŠJ (potraviny) uvedený vo finančnom vyjadrení v účtovnej závierke 

k 31.12.2021 vo výške 3 329,90 € bol v súlade s inventúrnym súpisom skladu ŠJ 

k 31.12.2021.  Opatrenie, tak ako bolo prijaté, bolo splnené. 
Inventúrne súpisy obsahovali všetky náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve 

s nedostatkom formálneho charakteru: dátum skončenia inventúry uvedený na inventúrnych 

súpisoch  dňa 22.12.2020 sa nezhoduje s dátumom vyhotovenia inventúrneho súpisu dňa 

13.1.2021 s uvedením podpisových záznamov štatutárneho zástupcu (riaditeľky školy) a 

členov komisie, tento nedostatok bol zistený aj pri vykonaní inventúry skladu potravín ŠJ 

k 31.12.2021.  

https://zskrompachymaurerova.edupage.org/a/zriadovacia-listina
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Podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak 

všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. 

4. Zabezpečiť na konci mesiaca vyrovnanie čerpania finančného limitu, aby finančný limit na 

konci mesiaca nebol nižší ale ani neprevýšil toleranciu ± 10% v zmysle Aplikácie princípov 

k MSN. Dodržiavať Interný predpis ŠJ- Smernica pre útvar školského stravovania č. 04/2019 

bod. III. ods. 2. – „Vyrovnanie na 0 musí byť dosiahnuté k 31.12. bežného roka.“ 

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia:  Podľa Všeobecných princípov v zmysle 

Aplikácie k MSN pri príprave jedál a nápojov je nevyhnutné dodržiavať skladbu potravín a 

technologické postupy podľa receptúr MSN. Jednotlivé potraviny normovať presne a pri 

výdaji vynormovaných potravín je možné zohľadniť v preukázateľných prípadoch toleranciu 

zaokrúhľovania + 10%; okrem mäsa, tukov, soli a cukru.  

Kontrolou náhodného výberu stravných listov za obdobie 12/2021 bolo zistené, že v 9 z 12 

prípadov nebol tento princíp zo strany povinnej osoby dodržaný. Pri dlhodobom trende 

vyšších skutočných nákladov na potraviny v porovnaní s normovanými nákladmi, odporúčam 

prehodnotiť a predložiť zriaďovateľovi návrh na zvýšenie finančného pásma, ktoré stanovuje 

výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo.  

Porovnaním vynormovaných nákladov a skutočne vydaného množstva potravín zo skladu na 

prípravu stavy k 31.12.2021 bola dodržaná vyrovnanosť medzi normovanými a skutočnými 

nákladmi (výdaj tovaru zo skladu) v súlade s internými predpismi.  

5. Evidovať predpis a platbu réžie za všetkých stravníkov t. j. aj za skupiny stravníkov 

„zamestnanci“ a „učitelia“ vedúcou ŠJ v informačnom systéme školskej jedálne a realizovať 

prevod réžie na príjmový rozpočtový účet výlučne z bankového účtu ŠJ, 

príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov realizovať z výdavkového 

rozpočtového účtu na stravovací účet ŠJ na základe internej faktúry (predpisu), 

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia:  Kontrolou výkazu stravovaných osôb za obdobie 

december 2021 bolo zistené, že povinná osoba eviduje predpis a platby réžie za všetky 

skupiny stravníkov vrátane zamestnancov školy. Opatrenie, tak ako bolo prijaté, bolo splnené. 

6. Evidenciu pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti a pokladničnú knihu viesť 

v informačnom systéme,    

 Kontrola odstránenia kontrolného zistenia:   

V kontrolovanom období je pokladničná kniha vedená v informačnom systéme WinIBEU - 

Integrovaný balík ekonomických úloh od spoločnosti IVeS, organizácia pre informatiku 

verejnej správy, Košice. Opatrenie, tak ako bolo prijaté, bolo splnené. 

7. dbať na dodržiavanie stanoveného limitu pokladničnej hotovosti. 

 Kontrola odstránenia kontrolných zistení:   Dodatkom k internej smernici č. 5/2013 Zásady 

pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov je limit pokladničnej hotovosti pre oblasť 

školského stravovania stanovený vo výške 1 500,- €. V kontrolovanom období rokov 2020 a 

2021 bol dodržaný. Opatrenie, tak ako bolo prijaté, bolo splnené. 

 

ZÁVER  

Kontrolou dokladov, ktoré boli vyžiadané na účel vykonania kontroly splnenia prijatých opatrení 

na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou bolo zistené, že opatrenia 

prijaté povinnou osobou boli splnené. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.  

V Krompachoch, dňa 19. októbra 2022   

  Ing. Marta Legátová    

   hlavná kontrolórka 


