
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  - ZŠ J.A.Komenského Sereď, zastúpená 
riaditeľkou PaedDr. Paulínou Krivosudskou 

Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  2017            
Kontrola vykonaná v čase:    od 18.10.2018 do 16.11.2018 
 
Cieľ kontroly:  
Dodržiavanie zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami pridelenými 
z rozpočtu zriaďovateľa v rámci originálnych kompetencií pre školský klub detí , školskú 
jedáleň a Centrum voľného času.  
 
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. 1/2015 v znení neskorších zmien a doplnkov o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom  
 VZN 7/2011 zo dňa 14.06.2011, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších 
zmien a doplnkov  

 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, 
 Zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  
 
Výkon kontroly: 
ZŠ 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. Mesto Sereď sa 
stalo zriaďovateľom školských zariadení: 
 Školského klub detí pri ZŠ J. A. Komenského /ŠKD/ 
 Školskej jedáleň pri ZŠ Komenského /ŠJ/ 
 Centra voľného času pri ZŠ J. A. Komenského /CVČ/ 

Mesto Sereď v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financuje náklady na 
výchovu a vzdelávanie v  školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.   
 
V zmysle § 7a)  zák. č. 597/2003 Z.z. - o financovaní základných a stredných škôl a školských 
zariadení sa vykonáva Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z 
príjmov obciam 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 do školského zariadenia:  
ŠKD - 173 žiakov  
ŠJ – 497 stravníkov 
CVČ – 407 detí vo veku od 5 rokov do 15 rokov /podľa počtu obyvateľov/  
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 203/2016 schválilo rozpočet ZŠ Komenského,  
súčasťou ktorého boli aj vlastné príjmy rozpočtovej organizácii. Počas roku prechádzal 
rozpočet viacerými zmenami, ktoré boli schvaľované uzneseniami mestského zastupiteľstva. 
Rozpočtová organizácia v kontrolovanom období hospodárila v rámci školských zariadení 
s finančnými prostriedkami vo výške 406 072 €. 
 
Školský klub detí  
Mesto Sereď dostalo v roku 2017 do rozpočtu, podľa prepočítaného počtu žiakov v rámci 
podielových daní  na ŠKD ZŠ Komenského  - 67 891 €, /výpočet: počet všetkých detí ZŠ x 
koeficient 1,6 x jednotkový normatív pre rok 2017 – 78,87 €/.  

Kontrolovaný subjekt hospodáril s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta vo 
výške 68 603 €.  Vlastné príjmy boli dosiahnuté vo výške 22 495 €.  Kontrolovaný subjekt 
hospodáril v stredisku ŠKD s finančnými prostriedkami celkom vo výške 91 098 €.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené:  
Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky najmä:  
Najväčšie výdavky sú účtované na položkách  610 a 620 /mzdy + odvody/ vo výške 82 214 €.  
Na položke 630 – tovary a služby sú zaúčtované finančné prostriedky vo výške 8 741 €. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Všetky výdavky na položkách 610, 620, 630 boli vynaložené v súlade so schváleným 
rozpočtom. Kontrolovaný subjekt čerpal výdavky na tovary a služby v členení položiek 631-
637 v  súlade s Metodickým usmernením ministerstva financií k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 
08.decembra 2004.   
Vlastné príjmy tvoria príspevky zákonných zástupcov žiaka na čiastočnú úradu nákladov za 
starostlivosť poskytovanú žiakovi v ŠKD. Výška príspevku je stanovená VZN č. 7/2011. Výšku 
príspevku určuje Rozhodnutím riaditeľ školy v zmysle § 5 ods. 6 písm. c zák. č. 596/2003 Z.z.  
Rozpočtová organizácia nakladala s finančnými prostriedkami vo  výške 21 840 € /vlastné 
príjmy/ 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. 



Školská jedáleň 
Mesto Sereď dostalo v roku 2017 do rozpočtu, podľa prepočítaného počtu žiakov v rámci 
podielových daní  na ŠJ  ZŠ Komenského – 102 499,5 €  /výpočet: počet všetkých detí ZŠ 
Komenského + žiaci cirkevnej základnej školy /CZŠ/ + žiaci špeciálnej základnej školy x koeficient 1,8 
x jednotkový normatív pre rok 2017 – 78,87 €/.  

Kontrolovaný subjekt hospodáril s finančnými prostriedkami ta vo výške 225 967,70  €. 
Z rozpočtu mesta  boli školskému stredisku ŠJ schválené  finančné prostriedky vo výške 
103 498 €.  
Kontrolovaný subjekt hospodáril okrem príjmov vyššie uvedených aj s vlastnými príjmami 
/mimorozpočtové finančné prostriedky/, ktoré tvoria: poplatky stravníkov zamestnancov + 
poplatky zákonných zástupcov za potraviny stanovené v zmysle VZN č. 7/2011 v zmysle 
neskorších nariadení celkom v hodnote 117 361 €.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
Kontrolovaný subjekt z položky 610  a 620 čerpal na mzdy a odvody z-cov finančné 
prostriedky vo  výške 35 160 €. Na tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 
74 309 € a na položke potraviny bolo ku koncu roku čerpanie vo výške 102 162 €.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Všetky výdavky na položkách 610, 620, 630 boli vynaložené v súlade so schváleným 
rozpočtom. Kontrolovaný subjekt čerpal výdavky na tovary a služby v členení položiek 631-
637 v  súlade s Metodickým usmernením ministerstva financií k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 
08.decembra 2004.   
Rozpočtová organizácia nakladala s mimorozpočtovými finančnými prostriedkami 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.  
 
CVČ   
Mesto Sereď dostalo v roku 2017 do rozpočtu, v rámci podielových daní  na CVČ pri ZŠ 
Komenského – 106 537,6 €  /výpočet: počet detí vo veku od 5 rokov do 15 rokov /podľa počtu 
obyvateľov - 1228/  x koeficient 1,1 x jednotkový normatív pre rok 2017 – 78,87 €/.  
Kontrolovaný subjekt v školskom zariadení CVČ použil v roku 2017 finančné prostriedky vo 
výške 94 115 € a to:  z rozpočtu zriaďovateľa schválené finančné prostriedky vo výške 78 
367 €  a vlastné príjmy, ktoré k 31.12.2017 dosiahli výšku 15 748 €.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt čerpal výdavky na tovary a služby v členení položiek v  súlade 
s Metodickým usmernením ministerstva financií k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.decembra 
2004.   
Rozpočtová organizácia nakladala s mimorozpočtovými finančnými prostriedkami 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.  
 
 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 citovaného zákona: 
§5 ods. 6 písm. a) o prijatí žiaka do školského zariadenia,   
§5 ods. 6 písm. c) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené:  



 Rozhodnutia o prijatí žiaka do ŠKD, CVČ, ŠJ  
Všetky rozhodnutia obsahujú výrok, odôvodnenie a poučenie v zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 
596/2003 Z.z..  Rovnako v zmysle citovaného zákona boli preukázateľne doručené 
zákonnému zástupcovi prijatého žiaka do vlastných rúk nasledovným spôsobom: Na spodnej 
časti rozhodnutia pod odtlačkom pečiatky je uvedené: „Rozhodnutie dostanú“, dátum 
prevzatia a podpis zákonného zástupcu.  

Na rozhodovanie riaditeľa ZŠ o prijatí žiaka do školského zariadenia sa nevzťahuje 
zákon o správnom konaní.  
Kontrolovaný subjekt pri vydávaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školského zariadenia 
postupuje v zmysle platnej právnej úpravy.  
Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. 
 
 Rozhodnutia o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení /ŠKD, CVČ/ §5ods.6 písm. 
c)  zákona č. 596/2003. 

V zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 596/2003  Z.z. každé vydané rozhodnutie sa v zmysle zákona 
musí vyhotoviť písomne, musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie a musí sa doručiť 
zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18 rokov veku do vlastných rúk.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Rozhodnutia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu uvádzajú vo výroku 
rozhodnutia nesprávnu citáciu zákona, v zmysle ktorého rozhodol riaditeľ kontrolovaného 
subjektu. Riaditeľ kontrolovaného subjektu rozhoduje o určení výšky príspevku ...... v zmysle 
§5 ods. 6 písm. c) zák. č. 593/2003 Z.z,  nie ako je uvedené v rozhodnutí podľa § 5 ods. 3 
písm. j) zák. č. 596/2003 Z.z. 
Kontrolné zistenie č. 1 
Vydané rozhodnutia obsahujú vo výrokovej časti nesprávnu citáciu zákona. V zmysle citácie 
uvedenej v rozhodnutí je oprávnený vydať rozhodnutie iba riaditeľ základnej umeleckej školy.  
Na základe uvedeného kontrolného zistenia odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne 
ihneď uvádzať na rozhodnutia správnu citáciu zákona, ktorá oprávňuje riaditeľa 
kontrolovaného subjektu na vydanie príslušného rozhodnutia.  
 
Kontrolou bolo ďalej zistené: 

Rozhodnutia o určení výšky príspevku zákonného zástupcu .... nie sú preukázateľne 
doručené zákonnému zástupcovi žiaka do vlastných rúk v zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 
596/2003 Z.z .  
Rozhodnutia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu neobsahujú: 
Meno a priezvisko adresáta pre koho je vydané rozhodnutie určené, podpis zákonného 
zástupcu žiaka a dátum, kedy prevzal rozhodnutie o určení príspevku.  
Vydané rozhodnutie tvorí ako samostatné rozhodnutie druhú stranu rozhodnutia o prijatí 
žiaka do školského zariadenia. Preukázateľnosť doručenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi 
do vlastných rúk je na prvej strane a to „rozhodnutia o prijatí žiaka do školského 
zariadenia“. Druhú stranu tvorí rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu...., ktoré 
sa končí poučením, odtlačkom pečiatky a podpisom riaditeľa školy.  
Uplatňovanie domnienok o aplikácii údajov z jedného rozhodnutia na druhé rozhodnutie nie 
je možné, právna úprava, taxatívne vymedzuje, čo má rozhodnutie o určení výšky príspevku 
obsahovať, rovnako ako sa doručuje.  
 
Kontrolné zistenie č. 2:  
Porušenie § 38 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z.z . 
Na základe kontrolného zistenia odporúčam kontrolovanému subjektu: Vydávať jedno 



rozhodnutie o prijatí žiaka o určení výšky príspevku....., pod ktorým bude jedno poučenie 
a jeden podpis riaditeľa, v takom prípade bude stačiť ak zákonný zástupca jedným podpisom 
prevezme obe rozhodnutia. V prípade ak kontrolovaný subjekt zotrvá vo vydávaní dvoch 
samostatných rozhodnutí odporúčam v termíne ihneď zabezpečiť doručenie zákonným 
zástupcom žiakov do vlastných rúk v zmysle platnej právnej úpravy.  
 

Vydané rozhodnutia o určení príspevku pre ŠKD ďalej obsahujú informáciu, že výška 
príspevku je určená v súlade s VZN č. 11/2012 mesta Sereď. Vydané rozhodnutia o určení 
príspevku do CVČ obsahuje informáciu, že výška je určená v zmysle VZN 15/2011 mesta 
Sereď. Citované VZN dopĺňali alebo menili VZN č. 7/2011. 

Pre správnu aplikáciu právnej normy a to VZN, ktoré je súčasťou vydaných 
rozhodnutí je správne a žiaduce do rozhodnutí uvádzať, že výška príspevku je stanovená 
v zmysle VZN 7/2011 zo dňa 14.06.2011, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 
v znení neskorších nariadení. 
Kontrolné zistenie č. 3 
Vyššie uvedené zistenia nemajú charakter porušenia zákonov upravujúcich hospodárenie 
a nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami.  
Uvedené zistenia, majú procesný charakter preto odporúčam kontrolovanému subjektu 
v termíne ihneď: 
Do rozhodnutí o určení výšky príspevku zákonného zástupcu..... uvádzať  správne právnu 
normu. 
 
 Rozhodnutia o  určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení /ŠJ/.  
Kontrolovaný subjekt jedným rozhodnutím prijíma žiakov a určuje výšku príspevku zákonného 
zástupcu žiaka  ŠJ.   
Vydané rozhodnutia sú preukázateľným spôsobom doručené zákonným zástupcom žiakov 
Rozhodnutie v časti určenia výšky príspevku nesprávne pomenováva právnu normu /VZN 
2/2011/, ktorým bola určená výška príspevku.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď rovnako ako pri rozhodnutiach 
o určení výšky príspevku v školských zariadeniach ŠKD a CVČ, uvádzať pri rozhodnutiach 
o určení výšky príspevku v ŠJ správne právnu normu a to: VZN 7/2011 zo dňa 14.06.2011, 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších zmien a nariadení. 
 
 Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
Vplyv na hospodárenie má aj ukončené Adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických 
a odborných zamestnancov, ktorým sa po jeho ukončí zvyšuje tarifný plat.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené:  
V roku 2017 ukončil jeden začínajúci pedagogický zamestnanec adaptačné vzdelávanie. 
V roku 2017 začalo adaptačné vzdelávanie 7 začínajúcich pedagogických zamestnancov, 
ktoré bolo úspešne ukončené v roku 2018.  
Riaditeľka kontrolovaného subjektu v zmysle § 36 ods. 6 vydala všetkým zamestnancom, ktorý 
úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie rozhodnutie o úspešnom ukončení adaptačného 
vzdelávania.  
Kontrolné zistenie: 
Na základe vykonanej kontroly nebolo zistené porušenie zákona. 
 



 Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
V zmysle citovaného zákona bola vykonaná kontrola zaradenia zamestnancov do 

platových tried a platových stupňov na základe kvalifikačných predpokladov.  
Priemerný plat v roku 2017:  
CVČ – pedagogickí zamestnanci – 629 € 
 nepedagogickí zamestnanci – 445 € 
ŠJ   –  nepedagogický zamestnanci – 497 € 
ŠKD – pedagogickí zamestnanci – 721 € 
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.   
Kontrolné zistenie: 
Na základe vykonanej kontroly nebolo zistené porušenie zákona. 
Spoločné náklady pre  školské zariadenia rozúčtováva kontrolovaný subjekt v zmysle prijatej 
Smernice o preúčtovaní spoločných nákladov a to nasledovne:  ŠKD 10%, CVČ 15%, ŠJ 40%.  
 
Na záver. 
Kontrolovaný subjekt je povinný predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy 
hlavnej kontrolórke v termíne najneskôr do 30.11.2018.  
 
Kontrolovaný subjekt bol ako povinná osoba oprávnená zmysle  § 21 písm. b) 357/2015 Z.z  
o finančnej kontrole a audite v lehote do 16.11.2018 podať písomné námietky ku kontrolným 
zisteniam, k odporúčaným 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.  
Dňa 16.11.2018 oznámil kontrolovaný subjekt, že nemá námietky ku kontrolným zisteniam, 
k odporúčaným 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, preto sa rozsah a obsah kontroly nemení.  
Správa z kontroly bola kontrolovanému subjektu zaslaná dňa 16.11.2018. 
 

Riaditeľka kontrolovaného subjektu predložila hlavnej kontrolórke dňa 30.11.2018 
“Zoznam prijatých opatrení ku kontrole“ v určenom termíne na základe čoho konštatujem:  
Predložený zoznam prijatých opatrení obsahuje opatrenia,  pri splnení ktorých,  by malo prísť 
k odstráneniu konštatovaných nedostatkov v správe z vykonanej kontroly ako aj k odstráneniu 
príčin ich vzniku. 
 
 
 
        Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
Na vedomie:  
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 


