
Správa  z kontroly 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I1. polrok 2018 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

kontrolu  zameranú na: 
hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami, 
vynakladanými z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií mesta Sereď a v  súlade 
s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samosprávy.   

Kontrolovaný subjekt:   rozpočtová organizácia  - ZUŠ J.F.Kvetoňa, Sereď, zastúpená 
riaditeľkou Dagmar Šajbidorovou DiS.art.  

Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  2017            
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.10.2018 do 16.10.2018 
 
Cieľ kontroly:  
Dodržiavanie zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami  
 
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.    
 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. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite 
 Zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  
 
Výkon kontroly: 

ZUŠ je škola so samostatnou právnou subjektivitou. Hospodári ako samostatná 
rozpočtová organizácia. Škola bola zriadená s účinnosťou od 01.01.2002 zriaďovacou 
listinou ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V súlade so zákonom č. 
416/2001 o prechode kompetencií zo štátu na obce bola dodatkom  k zriaďovacej listine od 
01.07.2002 vykonaná zmena zriaďovateľa a delimitačným protokolom zo dňa 22.07.2002 bolo 
vysporiadané vecné a finančné vymedzenie majetku prechádzajúceho zo štátu na mesto Sereď. 
 
Hospodárenie 

V zmysle zák. č. 597/2003 Z.z. - o financovaní základných a stredných škôl a školských 
zariadení sa v zmysle  písm. a) zbierajú údaje o počte žiakov základnej umeleckej školy v 



individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do 
dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. 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 rozpočtovej  organizácie 
/RO/ sú súčasťou rozpočtu mesta. 

 
V roku 2017 /v školskom roku, 2016-2017 2017-2018/ podľa výkazu o počte žiakov 

k 15.9. 2016 bolo rozhodnutím riaditeľky školy prijatých 366 žiakov z toho 163 na 
individuálnu formu štúdia a 203 na skupinovú formu vyučovania.  

Mesto Sereď ako zriaďovateľ v zmysle platnej právnej úpravy vykonalo rozpis 
finančných prostriedkov na rok 2017 /školský rok 2016-2017, 2017/2018/  na základe údajov 
o počte stavu k 15.09.2016.  
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 203/2016 schválilo rozpočet ZUŠ na rok 2017 vo 
výške 341 540 €. Súčasťou schvaľovaného rozpočtu boli aj vlastné príjmy rozpočtovej 
organizácii. Počas roku prechádzal rozpočet viacerými zmenami, ktoré boli schvaľované 
uzneseniami mestského zastupiteľstva. Poslednou zmenou rozpočtu bol rozpočte upravený na 
výšku 344 844 € 
 

Rozpočtová organizácia ZUŠ hospodárila v roku 2017  s verejnými finančnými 
prostriedkami poukázanými z rozpočtu zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu /vzdelávacie 
poukazy/  a z vlastných príjmov /príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov/.   

 
Mesto Sereď v rámci podielových daní, podľa prepočítaného koeficientu na žiaka ZUŠ 

dostalo v roku 2017 do rozpočtu 265 851 €.  
Kontrolovanému  subjektu boli  z rozpočtu zriaďovateľa pridelené finančné prostriedky vo 
výške 310 615 € z toho:  
na bežné výdavky /prevádzka/  vo výške 299 615 € a kapitálové výdavky vo výške 11 000 €. 
Zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky vo výške 1517 €.   
Vlastné príjmy dosiahli výšku 32 745 €.    
 
Hospodárenie 

Kontrolovaný subjekt – rozpočtová organizácia v roku 2017 v rámci zriadeného 
výdavkového účtu vykazuje skutočnosť čerpania vlastných príjmov k 31.12.2017 vo 
výške  32 860 €.  
Príspevok od rodičov – školné – 31 767 €.  
Vratky, preplatok zamestnávateľa – 893 € 
Sponzorské dary od občianskych združení – 200 € 
Rozdiel medzi vlastnými príjmami rozpočtovanými /32 754€/ a skutočne čerpanými 
predstavuje 115 €. Finančné prostriedky vo výške 115 € čerpal kontrolovaný subjekt až po 
vydaní súhlasu zriaďovateľa k povolenému  prekročeniu limitu výdavkov v súlade s § 23 zák. 
č. 523/2004 Z.z..   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Rozpočtová organizácia nakladala s finančnými prostriedkami vo  výške 32 860 € v súlade 
s platnou právnou úpravou § 22 zákona 523/2004 Z.z. Kontrolovaný subjekt uvedené finančné 
prostriedky  odviedol na osobitný príjmový účet a následne previedol zriaďovateľovi, ktorý 
finančné prostriedky previedol na výdavkový účet kontrolovaného subjektu v súlade s platnou 
právnou úpravou.  
 
 



Bežné výdavky – položka 600 
Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, poistné, tovary a služby napr. cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy. 
 
 Výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania a odvody - 290 494 €.  

Najväčšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na mzdy a odvody evidované v rámci rozpočtu 
vo výdavkovej časti rozpočtu na položke 610 a 620 v súlade s Metodickým usmernením 
ministerstva financií k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.decembra 2004.  Výdavky na mzdy 
boli čerpané vo výške 215 923 €,  na odvody bolo čerpané 72 662 €, čo predstavuje 87% 
z celkových výdavkov. 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola vykonaná kontrola 
zaradenia zamestnancov do platových tried a platových stupňov na základe kvalifikačných 
predpokladov.  
K 31.12.2017 evidoval kontrolovaný subjekt 24 zamestnancov, z toho 3-och nepedagogických 
z-ov. Priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov dosiahla výšku 931,40 €.  
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené. Zaradenie zamestnancov do platových tried, 
zodpovedá ich kvalifikačným predpokladom v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov.  
 položka 630 Výdavky na tovary a služby  – 42 534 € 

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole všetky dodávateľské faktúry, pokladničné príjmové 
a výdavkové doklady.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Všetky výdavky na položke  630 boli vynaložené v súlade so schváleným rozpočtom. 
Kontrolovaný subjekt čerpal výdavky v členení položiek 631-637 v  súlade s Metodickým 
usmernením ministerstva financií k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.decembra 2004.   
 
Kapitálové výdavky  položka 700 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vynaložil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 11 000 € na 
zakúpenie klavírneho krídla do koncertnej sály.  
Pri obstaraní hudobného nástroja vykonal prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou. 
Z predložených 3-och ponúk vyhodnotil ako víťaznú ponuku, ponuku s najnižšou cenou 
v zmysle platných právnych predpisov zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

 
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 
Riaditeľ kontrolovaného subjektu rozhoduje: 

- v zmysle § 5 ods. 5 písm. a) zák. č. 596/2003 Z.z  o prijatí uchádzačov.  
Na základe vykonanej kontroly rozhodnutí o prijatí uchádzačov konštatujem:  
Rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom a spĺňajú zákonom stanovené náležitosti. 
 

- v zmysle § 5 ods. 5 písm. g)  zák. č. 596/2003 Z.z. o určení príspevku zákonného 
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Riaditeľka kontrolovaného subjektu určila rozhodnutím výšku príspevku pre žiakov v zmysle 
VZN mesta Sereď č. 2/2013 a VZN č. 14/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach.  



 
Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt zverejnil všetky uzatvorené zmluvy v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 
Z.z, rovnako v zmysle citovaného zákona §5b ods. 1 a ods.2 zverejňoval všetky informácie 
o objednávkach a faktúrach.  
 
Základná finančná kontrola /§7 zák. č. 357/2015 Z. z./  
Všetky orgány verejnej správy sú povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu na všetky 
finančné operácie alebo ich časti a to po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie.   
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
 
 
 
Na záver:  
Vykonanou kontrolou nebo zistené porušenie zákona, na základe ktorého by boli konštatované 
kontrolné zistenia. Kontrolovaný subjekt hospodáril s verejnými finančnými hospodárne 
a efektívne.  
 
 
Správa z kontroly bola kontrolovanému subjektu odovzdaná dňa 16.10.2018. 
 
 
 
 
 
        Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 


