
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 
 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I1. polrok 2015 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 

následnú finančnú kontrolu  zameranú na: 
 hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov  
 účelovosť a časovosť použitia verejných finančných prostriedkov 

vynakladanými  na úseku regionálneho školstva. 
 v rokoch 2011-2015.   
 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď zastúpené primátorom mesta 
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  rok 2011 – 2015 do začatia kontroly             
Kontrola vykonaná v čase:    od 13.11.2015 do 29.12.2015 
 
Zameranie kontroly:  

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami, pri plnení ostatných povinností pri výkone pôsobností na úseku školstva.  

Zistenie objektívneho stavu dodržiavania VZPP v oblastiach ,  
- poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď rozpočtovým 

organizáciám - originálna kompetencia – podielové dane z príjmu FO /PD/.  
- Použitia a zúčtovania  poskytnutých finančných prostriedkov  
- poskytovania  finančných prostriedkov  z rozpočtu Mesta Sereď mimo finančných 

prostriedkov, ktoré tvoria PD.  
- Poskytovanie a použitie  finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený 

výkon štátnej správy na úseku regionálneho školstva.  
 
Použité právne predpisy: 
 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. 
 Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov. 
 VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských  

zariadení účinného v príslušnom roku revidovaného obdobia.    
 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 VZN č. 7/2011 v znení neskorších zmien a doplnkov o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto 
Sereď zriaďovateľom  

 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 Zákon č. 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
 Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

 
 
 
 



Výkon kontroly: 
Mesto Sereď (ďalej len „zriaďovateľ“ alebo „mesto“) má ku dňu začatia kontroly  na 

svojom území šesť škôl zriadených obcou a cirkevným zriaďovateľom, na financovaní ktorých 
sa podieľa. 

V súlade so zákonom č. 416/2001 o prechode kompetencií zo štátu na obce bola 
dodatkom č. 1 k zriaďovacím listinám od 01.07.2002 vykonaná zmena zriaďovateľa 
k rozpočtovým organizáciám na úseku školstva.  Dodatkom č.1 od 01.07.2002 prešla 
zriaďovateľská funkcia k rozpočtovým organizáciám s právnou subjektivitou na úseku 
školstva z Okresného úradu v Galante na Mesto Sereď. Mesto Sereď sa stalo zriaďovateľom 
rozpočtových  organizácií /vymenované tak ako je ich zriaďovateľom ku dňu začatia kontroly/  - 
Základná  umelecká škola /ZUŠ/, Materská škola/MŠ/ Komenského, MŠ Dionýza Štúra, 
Základná  škola /ZŠ/ J. Fándlyho, ZŠ Komenského.  

Od 01.01.2005 školské zariadenia,  medzi nimi aj materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obcí  nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb, ktoré dostávajú obce. Kritéria a spôsob, na základe ktorých daňové úrady 
prerozdeľujú výnos vybranej dane jednotlivým obciam určuje nariadenie vlády SR č. 
668/2004 Z. z. Všetky výdavky rozpočtových organizácií /RO/ zriadených mestom sú súčasťou 
rozpočtu mesta.  

Príjmy na financovanie regionálneho školstva - rozpočtových organizácií zriadených 
mestom Sereď pozostávajú z podielových daní, vlastných príjmov /príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov /určené VZN, sponzorské dary, príspevky od poslancov MsZ a iné/ a príjmov zo 
štátneho rozpočtu.  
 
 
I. Finančné prostriedky z výnosu dane z príjmov fyzických osôb /financovanie škôl 
a školských zariadení/. Originálne kompetencie.  

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a  zákona č. 597/2003 Z. z. na 
základe počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka .  
Koeficient, ktorým sa prepočítava počet žiakov je určený v nariadení vlády SR č. 668/2004 
Z.z. Výška podielových daní, je určená pre obce vo východiskových štatistických údajoch MF 
SR, ktoré sú zverejnené po schválení štátneho rozpočtu SR na stránke MF SR.  
 
Mesto Sereď  je povinné vykonávať originálne kompetencie na úseku školstva v zmysle  
zákona č. 596/2003 Z. z.  
Mesto Sereď ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení má v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 
povinnosti a to najmä: 
a/ zriaďovať a zrušovať všeobecne záväzným nariadením podľa siete ZUŠ, MŠ, ŠKD 
/školský klub detí/, CVČ /Centrum voľného času/, zariadenia školského stravovania, jazykové 
školy pri základných školách, strediská služieb škole, školské internáty.  
b/vytvárať podmienky na:  
výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,  
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,  
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami   v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,  zabezpečenie 
výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v 
školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.  
c/ určiť VZN:  
 podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 

škôl a školských zariadení,  



 lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného 
predpisu,  

 výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  alebo školského 
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka 
alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a  

 deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 
 
Za revidované obdobie boli mestu Sereď poskytnuté finančné prostriedky cez podielové dane 
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v nasledovných výškach:  
Rok 2011 – 1.579.018,33 € 
Rok 2012 – 1503.979,24 €  
Rok 2013 – 1.511.805,17 € 
Rok 2014 – 1.501.991,32 € 
Rok 2015 – 1.647.691,00 € 
Spolu:        7. 744. 485,06 € 
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Mesto Sereď po schválení rozpočtu počas revidovaného obdobia vykonalo rozpis finančných 
prostriedkov na RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade s § 12 ods. 1 zák. č. 
583/2004 Z.z.  
Mesto Sereď počas revidovaného obdobia určovalo podrobnosti financovania VZN č. 2/2011, 
15/2012, 5/2013, 1/2014, 10/2014,  ktoré v čase poskytovania finančných prostriedkov boli 
platné. V súčasnosti je platné VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl a školských 
zariadení, ktoré je účinné od 01.03.2015 v znení VZN 8/2015.  
Mesto Sereď ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení poskytol z rozpočtu mesta za 
kontrolované obdobie svojim RO na úseku školstva celkom 7. 619. 860.31 €, čo predstavuje 
o 124 625,03 € viac ako boli pridelené finančné prostriedky z podielových daní na úseku 
školstva do rozpočtu mesta.  

Kontrolné zistenie: 
 Kontrolovaný subjekt Mesto Sereď vykonáva všetky originálne kompetencie na úseku 

školstva v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 596/2003 Z.z..   
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri prideľovaní finančných prostriedkov v súlade 

s platnou právnou úpravou VZN platného v čase prideľovania finančných 
prostriedkov. Mesto poskytovalo finančné prostriedky z poukázaného výnosu dane 
z príjmov FO školám a ŠZ v termíne uvedenom vo VZN t.j. do 25. dňa v mesiaci. 

 Vykonanou kontrolou boli preverené finančné prostriedky, ktoré boli poskytované na 
základe platných VZN pre školy a školské zariadenia ktorých je mesto zriaďovateľom. 

 Kontrolovaný subjekt Mesto Sereď prideľovalo finančné prostriedky v zmysle platnej 
právnej úpravy aj  Školskému klubu detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila 
a Metoda, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza.  

 Kontrolou výšky finančných prostriedkov a dodržania termínu prevodu finančných 
prostriedkov poskytnutých na základe platných VZN  (1/12 na originálne kompetencie) 
neboli zistené žiadne nedostatky. 

 Finančné prostriedky boli použité hospodárne, efektívne a účinne v súlade 
s ustanovením § 2 ods. 2 zák. č. 502/2001 Z.z. 
 

 
 



II. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií na úseku školstva /súčasťou schválených 
rozpočtov Mesta Sereď na príslušný rok/. 

Kontrolovaný subjekt mesto Sereď je povinný v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. školský 
zákon určiť výšku príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom. Uvedené príjmy sú 
vlastnými príjmami rozpočtových organizácií, ktoré nie sú súčasťou podielových daní. Vlastné 
príjmy rozpočtových organizácií na úseku školstva tvoria aj sponzorské dary, príjmy 
z prenájmu nehnuteľností, vratky atď. Výška vlastných príjmov za kontrolované obdobie 
predstavovala celkom 1.291.371,31 €. Finančné prostriedky – vlastné príjmy boli súčasťou 
rozpočtu mesta Sereď ako aj rozpisu finančných prostriedkov pre rozpočtové organizácie. 
Uvedené finančné prostriedky boli použité v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Sereď na 
príslušný rok. 

Kontrolné zistenie: 
 Kontrolovaný subjekt určil  výšku na čiastočnú úhradu nákladov  v zmysle zákona vo 

VZN č. 7/2011 v znení zmien a doplnkov.  
 Mesto Sereď  v priebehu rozpočtového roka sledovalo vývoj hospodárenia a v prípade 

potreby vykonávalo zmeny vo svojom rozpočte v súlade s platnou úpravou zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   

 Pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami bola dodržaná hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť  použitia verejných prostriedkov v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 
502/2001 Z. z.   

 Pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami boli dodržané zásady  účelovosť 
a časovosť v zmysle § 13 ods.1,2 zákona č. 583/2004 Z. z., 

 
  
III. Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu /ŠR/. 
V rámci preneseného výkonu štátnej správy boli z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 
financované školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých sa vzdelávanie považuje za 
sústavnú prípravu na povolanie. Financovanie základných škôl je v Slovenskej republike 
postavené na normatívnom princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a 
ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona o financovaní škôl 
a nariadenia vlády SR. 

Zo ŠR prostredníctvom OÚ boli mestu Sereď za kontrolované obdobie t.j. v rokoch 
2011-2015 pridelené finančné prostriedky na osobitný dotačný účet /školský účet/ v celkovom 
objeme 9 524 152,48 €, z toho normatívne finančné prostriedky vo výške 8 770 177 € a 
nenormatívne finančné prostriedky v čiastke 753975,48 €.  

Normatívne finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a poistné a normatívne 
finančné prostriedky na prevádzku.  

Nenormatívne finančné prostriedky sú účelovo určené a  boli pridelené na vzdelávacie 
poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, na osobné náklady asistentov učiteľov 
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, úhrada cestovných nákladov na 
dopravu žiakov, na odchodné, príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne výsledky žiakov a na riešenie 
havarijnej situácie. 

Finančné prostriedky pridelené zo ŠR podľa ust. § 2 ods. 7 zákona o financovaní škôl 
na mzdový normatív, môže škola využiť vo výnimočných prípadoch na financovanie nákladov 
na prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok a pod. len so súhlasom mesta na návrh 
riaditeľa školy. Mesto v revidovanom období nedalo súhlas s použitím finančných 
prostriedkov pridelených zo ŠR na mzdový normatív na iný ako stanovený účel. 



Okresný úrad /OÚ/ písomne oznámil kontrolovanému subjektu výšku normatívnych 
finančných prostriedkov  na príslušný rok kontrolovaného obdobia.  Podľa ust. § 4 ods. 9  zák. 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl, je „Zriaďovateľ verejnej školy povinný do 15 dní po doručení 
oznámenia z OÚ rozpísať finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti a v zmysle § 4 ods. 11 cit. Zákona oznámiť výšku rozpísaných finančných prostriedkov OÚ“.  
Kontrolovaný subjekt je povinný v zmysle § 19 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z. z. „použiť verejné 
prostriedky na účely, na ktoré boli určené poskytovateľom týchto prostriedkov na účely ustanovené zákonom č. 
523/2004 Z. z. Prostriedky štátneho rozpočtu možno použiť len na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom 
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa zákona č. 523/2004 Z. z“.  
Kontrolovaný subjekt je povinný použiť verejné prostriedky v rozpočtovom roku v ktorom boli 
poskytnuté v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z. z. podľa ktorého „Verejné prostriedky 
rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou tých verejných 
prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s týmto alebo osobitným zákonom možno použiť 
v nasledujúcom rozpočtovom roku“. 

Kontrolné zistenie:  
 Kontrolovaný subjekt v súlade s § 4 ods. 9 a 11 zák. č. 597/2003 rozpísal finančné 

prostriedky na príslušný kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti a následne oznámil výšku rozpísaných finančných prostriedkov OÚ 
v zákonnej lehote.  

 Kontrolovaný subjekt rozpísal jednotlivým ZŠ normatívne finančné prostriedky počas 
kontrolovaného obdobia  v 100% výške. Kontrolovaný subjekt pri rozpise dodržal 
ustanovené percentuálne podiely za mzdový a prevádzkový normatív pre jednotlivé 
školy. 

 Kontrolovaný subjekt pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami 
poskytnutými zo štátneho rozpočtu dodržal zásadu účelovosti a časovosti v súlade s § 
19 ods. 1 a 2 zák. č. 523/2004 Z. z. Všetky pridelené finančné prostriedky boli použité 
v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté a do ŠR SR neboli vrátené žiadne finančné 
prostriedky.  
 

 
IV. Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta /oprava, údržba – bežné výdavky, 
rekonštrukcia, modernizácia – kapitálové výdavky/. 
Kontrolovaný subjekt Mesto Sereď vynaložilo priamo z vlastného rozpočtu  za revidované 
obdobie do rozpočtových organizácií na úseku školstva finančné prostriedky na: 
 opravu a údržbu z výdavkovej časti bežného rozpočtu vo výške 83 192,27 €,  
 havárie, rekonštrukcie a modernizáciu z výdavkovej časti kapitálového rozpočtu  

647 964,98 €.  
Vynaložené finančné prostriedky  z rozpočtu mesta prestavovali celkom 731 157,25 €.  

Kontrolné zistenie:  
 Verejné finančné prostriedky boli použité hospodárne, efektívne a účinne v súlade s §2 

ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z.   
 
Na záver:  
Z rozpočtu kontrolovaného subjektu Mesta Sereď boli za kontrolované obdobie rozpočtovým 
organizáciám na úseku školstva poskytnuté finančné prostriedky celkom vo výške 
9 642 388,56 € /podielové dane, vlastné príjmy, z rozpočtu mesta, ktoré neboli súčasťou 
rozpočtov rozpočtových organizácií na úseku školstva/.  
Z vyššie uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt poskytol svojim rozpočtovým 
organizáciám na úseku školstva o 855 782,88 € viac oproti finančným prostriedkom 
prideleným  z podielových daní na úseku školstva pre mesto Sereď za  kontrolované obdobie.   



Z rozpočtu kontrolovaného subjektu boli rozpočtovým organizáciám na úseku školstva okrem 
vyššie uvedených za kontrolované obdobie poskytnuté všetky dotačné finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu celkom vo výške 9 524 152,48 €.  
Školám a školským zariadeniam, boli za kontrolované obdobie poskytnuté finančné 
prostriedky celkom vo výške 19 166 541, 04 €. 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 29.12.2015    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 


