
Správa o výsledku kontroly 
 
 Následná finančná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami v rozpočtovej organizácii MŠ Komenského, bola vykonaná v súlade s  plánom 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2010, ktorý bol schválený uznesením MsZ.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia Mesta Sereď – MŠ Komenského, Sereď 
 
Kontrolované obdobie: rok 2009, január - september 2010, pokladničná hotovosť ku dňu 
začatia kontroly a pokladničné doklady, účtovné doklady – dodávateľské, faktúry, dohody o 
vykonaní práce, zaradenie pedagogických zamestnancov do kariérneho stupňa v zmysle § 27 
zákona č. 317/2009 zákona o pedagogických zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, pre školský rok 2010/2011,   
 
Následná finančná kontrola bola  zameraná na: 
- Kontrolu vybraných účtovných dokladov MŠ Komenského v Seredi zameraná na 
formálnu a vecnú správnosť /dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, 
účtovnej knihy ... v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve 
- Kontrolu pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o 
účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov: 
- Kontrola čerpania finančných prostriedkov vynaložených na mzdy  podľa preložených 
platových inventúr za rok 2009 a časť roka 2010, dohody o vykonaní práce. Hospodárenie s 
prostriedkami MŠ Komenského. Osobné hodnotenie, jednorazové osobné hodnotenie – 
odmeny v roku 2009,2010. 
- Rozpočet na rok 2009, návrh predložený zriaďovateľovi ,výdavky rozpočtu mesta na 
činnosť ZUŠ v roku 2009, schválený rozpočet na rok 2010 -  plnenie rozpočtu.    
Termín začatia kontroly: 16.09.2010 . 
Predmet kontroly:   
- Zistenie objektívneho stavu dodržiavania VZPP, dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri hospodárení s verejnými prostriedkami.   
 
Platné právne predpisy:  
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení 
- zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Vykonanou kontrolou, ktorá bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi 
bolo zistené nasledovné:   
 



 
 
Pokladňa, ceniny, hmotná zodpovednosť 
V súvislosti s hospodárením a nakladaním s finančnou hotovosťou bola preverená hmotná 
zodpovednosť zamestnanca. Ku kontrole bola  predložená jedna dohoda o hmotnej 
zodpovednosti p. Mudrochovej  -  pokladníčky, ktorá bola prítomná v čase začatia kontroly 
pokladničnej hotovosti.  Kontrola pokladne bola vykonaná v priestoroch kontrolovaného 
subjektu. 
Pokladničný denný limit finančných prostriedkov je schválený štatutárom rozpočtovej 
organizácie od 01.01.2009 Internou Smernicou vo výške 663,88 €.  
 
Pokladničná kniha 
Pokladničné doklady, boli kontrolované na pracovisku hlavnej kontrolórky. O prevzatí 
kontrolovaných dokladov bol spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí účtovných dokladov.  
Kontrolné zistenie: Záznamy v pokladničnej knihe sú vedené chronologicky. V súvislosti s 
hospodárením a nakladaním s finančnou hotovosťou bola preverená pokladničná kniha - v 
revidovanom období nebolo zistené porušenie denného pokladničného limitu.  
Konštatujem, že pokladničná hotovosť vo výške 38,03 € zodpovedala zostatku uvedenému v 
pokladničnej knihe.  
 
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady 
V revidovanom období bolo skontrolovaných náhodným výberom 200 pokladničných 
dokladov za rok 2009 a všetky t.j. 248 pokladničných dokladov za rok 2010 vystavených do 
30.09.2010 ktoré  v zmysle ods. 1 § 10 zákona o účtovníctve majú obsahovať:  
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,  
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,  
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,  
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,  
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,  
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a 
podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,  
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 
Kontrolné zistenie:  
Konštatujem, že neboli zistené žiadne nedostatky vecného ani formálneho charakteru.  
 
Predbežná finančná kontrola / ods. 3, 4 § 9 zákona č. 502/2001 Z. z./ 
Finančné operácie súvisiace s výdavkovými pokladničnými dokladmi boli vykonané v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole. Pred uskutočnením finančnej operácie bola vykonaná 
predbežná finančná kontrola zodpovedným zamestnancom.   
 
Inventarizácia v zmysle § 29 zák. č. 431/2002 Z.z. 
Konštatujem, že vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie vyššie citovaného 
ustanovenia. Kontrolovaný subjekt inventarizáciu v roku 2009 vykonal 4x. V roku 2010 bola 



inventarizácia vykonaná do ukončenia kontroly za každý kvartál. Inventarizáciu je v zmysle 
vyššie uvedeného zákona povinnosť vykonať 4x ročne. Kontrola v zmysle vyššie uvedeného 
ustanovenia bude do konca roka 2010 vykonaná ešte 1x.  
 
Dodávateľské faktúry:  
Za revidované obdobie bolo skontrolovaných celkom:  
386 dodávateľských faktúr za rok 2009 a 116 faktúr za rok 2010  zaúčtovaných k 31.09.2010.  
Všetky faktúry sú uhradené. Kontrolovaný subjekt nevykazuje žiadne záväzky. Účtovníctvo 
dodávateľských faktúr je zabezpečované dodávateľskou firmou.  
Kontrolné zistenie 
Všetky skontrolované účtovné doklady sú pred zaúčtovaním kvalifikovane preverené po vecnej 
aj formálnej stránke a riadne zaúčtované. Faktúry sú zoradené chronologicky.  Každej 
finančnej operácii prechádzala predbežná finančná kontrola v zmysle zákona 502/2001 Z.z. 

 
Čerpanie vybraných položiek za rok 2009 k 31.12.2009 
Rozpočet kontrolovaného subjektu predstavoval v roku 2009 487.223 €. Z toho dotácia z 
rozpočtu mesta po úpravách k 31.12.2009 predstavovala 419.321 €.  
 
Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy z-cov, položka 610,620. 
Za základe vykonanej bolo zistené, že najväčšou položkou výdavkov sú mzdové prostriedky, 
ktoré boli rozpočtované sumou 242.508 €, ktoré boli čerpané sumou 228.056 €, správa o 
hospodárení predložená kontrolovaným subjektom poslancom MsZ uvádza 227.816 €.   
 
 
Položka 610 mzdové prostriedky 
Podľa predloženej platovej inventúry z-cov, kontrolovaného subjektu, predstavovala potreba 
finančných prostriedkov na mzdy bez odmien /tarifné platy/ 165 948,35 €. Kontrolovaný 
subjekt požadoval v rozpočte na rok 2009 na tarifné platy  220.539 €. Rozdiel medzi 
rozpočtovanými a skutočne čerpanými finančnými prostriedkami predstavuje nižšie čerpanie 
o 54.591 €.  
Ostatné zložky mzdy neboli rozpočtované vôbec, čerpanie na tejto položke bolo k 31.12.2009 
vo výške 45.845 € 
 
Položka 620 Odvody do poistných fondov celkom 
Kontrolovaný subjekt vo svojom rozpočte predpokladal odvody vo výške 88.860 €, skutočne 
čerpanie finančných prostriedkov predstavovalo 79.002, 32. Čerpanie bolo nižšie o 9.858 € 
Kontrolné zistenie: 
Vykazovanú úsporu na vyššie uvedených položkách nie je možné kvalifikovať ako úsporu 
mzdových finančných prostriedkov. Z pohľadu hospodárneho nakladania s verejnými 
finančnými prostriedkami konštatujem, že kontrolovaný subjekt pri zostavovaní rozpočtu 
nevychádzal z reálnej platovej inventúry prechádzajúceho roka. Pri zostavovaní návrhu 
rozpočtu boli tieto položky nadhodnotené.   



Rozpočet má byť zostavený ako vyrovnaný a to aj v jednotlivých jeho položkách a 
podpoložkách, čo je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách 
a z úzko súvisiacim zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite pri 
výkone predbežnej finančnej kontroly. Zákon nedovoľuje vytvárať rezervy finančných 
prostriedkov tak, že sa skrývajú pod jednotlivými položkami a podpoložkami. 
V roku 2009 za predloženie rozpočtu zodpovedala bývalá riaditeľka MŠ Magdaléna 
Machová. 
Odmeny ktoré nie sú súčasťou platovej inventúry boli rozpočtované v sume 8.697 € a čerpané 
vo výške 8.327,50 € t.j. na 95,75%.  
 
Čerpanie finančných prostriedkov na  prevádzku položka 630  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, tovary a služby /630/ bola čerpaná vo výške 147.737 €, 
správa o hospodárení za rok 2009 uvádza čerpanie vo výške 146.308 €.  
 
Kontrolné zistenie:  
Vykonanou kontrolou účtovných dokladov za rok 2009 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v 
roku 2009 prečerpal rozpočet o 1,89 €.  
Z uvedeného vyplýva, že dotácia z rozpočtu mesta bola zúčtovaná k 31.12.2009 v súlade s 
platnou právnou úpravou.  
Správa o hospodárení predložená kontrolovaným subjektom poslancom MsZ neuvádza údaje 
totožné s účtovníctvom. Správa o hospodárení uvádza šetrenie finančných prostriedkov vo 
výške 34.737 € - ide o formálny nedostatok, ktorý by sa v budúcnosti nemal opakovať.   
Vykazované údaje v správe o hospodárení nesúhlasia s vedeným účtovníctvom a s 
štatistickými výkazmi na rok 2009, ktoré verne zobrazujú pohyb finančných prostriedkov na 
jednotlivých položkách a podpoložkách.  
 
Dohody o vykonaní práce položka 640: 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že roku 2009, boli uzatvorené dohody o vykonaní 
práce celkom vo výške 6.066 €. 
Kontrolné zistenie:  
Dohody boli uzatvorené v súlade so Zákonníkom práce.  
 
Plnenie uznesenia č. 174/2009 
Uznesením MsZ č. 174/2009, ktorým MsZ zobralo na vedomie „Informatívnu správu o vývoji 
príjmu z podielových daní“ a uložilo Prednostke MsÚ a štatutárom rozpočtových organizácií 
mesta, vzhľadom k nepriaznivej prognóze MF SR výpadku garantovaných príjmov do 
rozpočtu mesta z podielových daní vo výške 396 901 € /11 957 000,- Sk/ v roku 2009, prijať 
opatrenia na zníženie  výdavkovej časti bežných rozpočtov o 10%. 
Kontrolné zistenie: 
Čerpanie bežných výdavkov, nebolo v zmysle uznesenia znížené o 10% ale o 4,06 %. Čo vo 
finančnom vyjadrení predstavuje 16.500 € .  
Na základe vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami 
konštatujem, že zníženie výdavkovej časti bežného rozpočtu o 4.06 % malo objektívne príčiny.  



Zníženie finančných prostriedkov v zmysle uznesenia /ešte o 24.000 €/  by spôsobilo 
nedostatok finančných prostriedkov na mzdy v roku 2009.  
Úspora vo výške 16.500 € bola dosiahnutá najmä na položke mzdy /14.700 €/ a na položke 
tovary a služby /1.800 €/.  
 
 

Čerpanie rozpočtu na rok 2010 za I.-III. Q. 2010 
Rozpočet kontrolovaného subjektu na rok 2010 predstavuje 443.737 €  bežných výdavkov. Za 
revidované obdobie bolo z bežných výdavkov čerpaných 289 769, 12 €.   
Kontrolné zistenie:  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vo vedenom účtovníctve na stravovanie zamestnancov 
kontrolovaný subjekt použil 4.827,52 € /položka 637014//  z príjmov získaných z príspevkov 
zákonných zástupcov žiakov, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa 
v MŠ – vlastné príjmy.  
Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že ostatné osobný výdavky – strava celkom vo výške 
424,78 €, boli účtované z vlastných príjmov /teda z príjmov získaných zákonným zástupcom 
dieťaťa/. 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza zákonným zástupcom na výchovu a 
vzdelávanie. V zmysle zákona č. 597/2003 ods. (4) Štátne školy, štátne materské školy a štátne 
školské zariadenia použijú ostatné zdroje financovania podľa odseku 1 písm. b) až i) ako 
doplnkový zdroj na: 
a) financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti; štátne materské 
školy a štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií. 
Použitie finančných prostriedkov - podľa predloženého účtovníctva čerpania rozpočtu - na 
stravu zamestnancov je v rozpore s vyššie uvedeným právnym predpisom.   
V zmysle úplného znenia „Metodického usmernenia MF SR k ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie položka je 634 014 - Stravovanie. Účtujú sa ňou všetky výdavky 
podľa platných predpisov, okrem stravného klasifikovaného v rámci cestovného pod 631 
a výdavkov na prevádzku vlastnej jedálne, ktoré sa triedia pod príslušnými položkami podľa 
ich charakteru. Patrí sem aj nákup stravovacích poukážok pre vlastných zamestnancov. Toto 
účtovanie výdavkov by bolo správne, ak by kontrolovaný subjekt nakupoval stravovacie 
poukážky pre  zamestnancov. Zamestnanci kontrolovaného subjektu sa stravujú vo vlastnej 
jedálni.  
 
Elokované pracovisko MŠ Jesenského je v budove a na pozemku, ktoré nepatria do 
vlastníctva mesta, sú vlastníctvom I.D.C. Holding a.s.. Budova MŠ je vykurovaná kotolňou, 
ktorá je umiestnená v hospodárskej budove, ktorá je v areáli MŠ a zároveň je vo vlastníctve 
Mesta Sereď. Výška nájomného predstavuje ročne 3619 € + vodné, stočné. Mesto Sereď na 
opravy a údržbu investovalo do budovy MŠ Jesenského od roku 2003 celkom 35.726 €. V 
hospodárskej budove vo vlastníctve mesta, sú voľné nebytové priestory, ktoré by boli vhodné 
na prenájom. 
Preto odporúčam zriaďovateľovi MŠ Komenského: 
1.  vysporiadať vlastníctvo pozemku pod hospodárskou budovou vo vlastníctve mesta 



2. Rokovať s vlastníkmi  budovy MŠ a pozemkov  o odkúpení nehnuteľností do vlastníctva 
mesta, respektíve hľadať nové priestory pre riadny a nerušený chod školského zariadenia 
v rámci nehnuteľností vo vlastníctve mesta  a následne vypovedať nájomnú zmluvu s IDC. 
Holding a.s.  
 
 
Na záver vykonania kontroly odporúčam: 
1.  
Dôsledne plniť úsporné opatrenia v celom rozpočtovom období roku 2010 v zmysle listu 
primátora mesta zo dňa 23.03.2010. 
 
2.  
pri čerpaní rozpočtovaných výdavkov dôsledne dodržiavať účelovosť použitia rozpočtovaných 
prostriedkov, čím sa dosiahne aj hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami v 
zmysle ustanovenia § 13 zák. č. 583/2004 , ktorý upravuje, že rozpočtové prostriedky možno 
použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené.  
 
3.  
Správu o hospodárení za jednotlivé roky popisovať verne a pravdivo tak, aby bola v súlade s 
údajmi vedenými v účtovníctve.  
  
Záverečné prerokovanie správy o výsledkoch kontroly bolo uskutočnené dňa 06.11.2010. 
Opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin prijaté riaditeľkou MŠ tvoria prílohu č. 1 
tejto správy.  
 
          
 

Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


