
 
Hlavná kontrolórka mesta 

Správa  o výsledku následnej finančnej kontroly 
        
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014 bola vykonaná 

následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania VZZP   
 
Kontrolované obdobie:                   rok  2012, 2013 
Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko kontrolovaného subjektu a hlavnej 

kontrolórky  
     Od 04.02.2014 – 10.03.2014 
 
Kontrolný orgán:    hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolovaný subjekt:                    Rozpočtová organizácia- MŠ Komenského 
 
Cieľ následnej finančnej kontroly: 

zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť 

 
Právna úprava  kontrolovanej oblasti a jej uplatňovanie v podmienkach kontrolovaného 
subjektu: 
Všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť predmetu kontroly, sú: 
 Zákon č. 245/2008 Z.z. Školský zákon 
 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
 Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

 
Kontrolné zistenia na základe vykonanej kontroly  

I . Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

V zmysle § 7 ods. 9 vyššie uvedeného zákona  ukladá riaditeľovi školy zverejniť 
školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste.  
 V zmysle § 28 ods. 5 cit. zákona bola určená výška mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov VZN .  
 V zmysle § 28 ods. 7 cit. zákona zriaďovateľ kontrolovaného subjektu rozhoduje 
o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Kontrolovaný subjekt má zverejnený školský vzdelávací program na mieste verejne 

príslušnom v zmysle § 7 ods. 9 školského zákona.  
 Výška  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov bola určená VZN č. 

7/2011 v zmysle § 28 ods.5  školského zákona.  
 V zmysle § 28 ods. 7 cit. zákona zriaďovateľ kontrolovaného subjektu rozhoduje  

o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.  
 
Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl vo veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) – d) 
zákona č. 596/2003 Z. z., sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom 
konaní, čo znamená, že žiadny právny predpis neustanovuje, ktoré náležitosti takéto 
rozhodnutia majú obsahovať. 
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole rozhodnutia, ktoré: 

- Obsahujú, výrok, odôvodnenie, poučenie.   



- Neobsahujú odôvodnenie ani poučenie.  
 

I. Rozhodnutia o prijatí , neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 
Materskej školy 
 Rozhodnutia o prijatí dieťaťa v zmysle § 5 ods. 14 písm. a).  

Na základe vykonanej kontroly rozhodnutí o prijatí dieťaťa konštatujem:  
Uvedené rozhodnutia sa vydávajú pre každé dieťa samostatne.  
Rozhodnutia o prijatí obsahujú výrok, poučenie.  
Poučenie v nasledovnom znení: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na začatie 
konania podľa príslušných ustanovení Občiansko-súdneho poriadku.  
 Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa: 

Obsahujú okrem výroku a poučenia o možnosti preskúmať rozhodnutie súdom aj odôvodnenie 
neprijatia dieťaťa. 
Vyššie uvedené rozhodnutia sa vydávajú pre každé dieťa samostatne, zákonným zástupcom 
detí sa odovzdávajú osobne,  prevzatie rozhodnutia potvrdzujú svojim podpisom. Nevydáva 
sa jedno rozhodnutie o prijatí dieťaťa,  súčasťou ktorého je zoznam prijatých detí, tak ako pri 
ostatných rozhodnutiach.  
 

II. Rozhodnutia o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním. § 5 ods. 
14 písm. d). 
Kontrolovaný subjekt nerozhoduje /nevydáva rozhodnutia/ o určení príspevku zákonného 
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním.  
Kontrolovaný subjekt poskytuje informáciu o výške príspevku na tlačive „Žiadosť o prijatie 
dieťaťa do MŠ“, na ktorom sa zákonný zástupca zaväzuje platiť príspevok.  Týmto spôsobom 
sa vynucuje od zákonného zástupcu dieťaťa plnenie, ktoré má byť určené v rozhodnutí ešte 
pred vydaním príslušného rozhodnutia.  
Kontrolné zistenie:  
Porušenie  § 5 ods. 14 písm. d) zák. č. 596/2003 Z.z.    
Rozhodnutie neobsahuje poučenie ani odôvodnenie  čo ani nemusí, pretože forma rozhodnutia 
nie je určená žiadnym právnym predpisom.  
Rozhodnutie neuvádza, že jeho súčasťou je priložený zoznam detí, ktoré boli prijaté do MŠ. 
V rozhodnutí sa zároveň ukladá rodičovi povinnosť v prípade, že sa dieťa stravuje, zaplatiť 
okrem príspevku uvedeného v rozhodnutí aj príspevok na stravovanie, výšku ktorého však 
rozhodnutie neuvádza. 
Toto rozhodnutie nebolo doručené zákonným zástupcom detí, zákonní zástupcovia boli 
s rozhodnutím iba oboznámení, čo potvrdili svojim podpisom.  
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z.z 
Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu príjmových finančných 
operácií.    
 

III. Rozhodnutia o prijatí detí MŠ a jej elokovaných tried na stravu 
v školskom roku v súlade s § 5 ods. 6 zák. č. 596/2003 Z.z  
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole jedno hromadné rozhodnutie, ktorým prijíma 
žiakov  uvedených v prílohe rozhodnutia na stravu do školskej jedálne. Rozhodnutie v poučení 
uvádza, že proti nemu nie je možné podať opravný prostriedok. Toto rozhodnutie nebolo 
doručené zákonným zástupcom detí a zákonní zástupcovia detí neboli preukázateľne 



oboznámení s rozhodnutím. Výška príspevku  na stravu nie je súčasťou žiadneho rozhodnutia 
a ani nebolo vydané samostatné rozhodnutie.  
Výška príspevku na stravu je súčasťou Prihlášky na stravovanie. V prihláške je uvedené, že 
v prípade neuhradenej stravy dieťaťa v danom termíne a výške,  nebude dieťaťu umožnený 
pobyt v MŠ.   
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z.z 
Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu príjmových finančných 
operácií.    
 
Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu:  
Rozhodnutia o určení výšky príspevku vydávať na každé dieťa samostatne a doručovať 
zákonnému zástupcovi dieťaťa, tak ako rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ. Nič nebráni 
skutočnosti, aby rozhodnutie o určení výšky príspevku bolo súčasťou rozhodnutia o prijatí 
dieťaťa.  
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem:  
Na rozhodovanie riaditeľa MŠ  ako štatutárneho orgánu  splnomocneného zákonom sa 
síce nevzťahuje zákon o správnom konaní, avšak vydané rozhodnutia rovnako ukladajú 
povinnosť navonok voči fyzickým osobám ako rozhodnutie vydané v správnom konaní. To, 
že rozhodnutie nemá zákonom stanovenú formu neznamená, že ho nie je potrebné doručiť 
tomu voči komu povinnosť plniť smeruje. 
Napriek skutočnosti, že zákon nerobí žiadny rozdiel medzi jednotlivými rozhodnutiami,  na 
jednej strane: 

- vydáva kontrolovaný subjekt rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ bez akéhokoľvek 
zapochybovania jednotlivo pre každé dieťa a doručuje ich zákonnému zástupcovi 
s poučením a odôvodnením a  

na strane druhej:   
- ostatné rozhodnutia nedoručuje, iba s ich obsahom oboznamuje resp. vôbec 

neoboznamuje,  len informuje vyvesením rozhodnutia na mieste prístupnom..  
Zákon nerozlišuje medzi týmito rozhodnutiami, tak nie je zrejmé, čo viedlo kontrolovaný 
subjekt  zvoliť rôznu formu rozhodnutia..   
Už len z pohľadu riaditeľa kontrolovaného subjektu by mal byť záujem doručiť ním 
vydané rozhodnutia,  za účelom zabezpečenia plnenia uloženej povinnosti z rozhodnutia  
zákonným zástupcom dieťaťa riadne a včas.   
 
V prílohe č. 1 tejto kontroly poskytujem kontrolovanému subjektu vzor rozhodnutia o určení 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.  
Pri prehliadaní vzorov rozhodnutí na internete majú všetky takúto formu.  
 

Záverečné prerokovanie správy  o výsledkoch kontroly bolo uskutočnené dňa 
10.03.2014. Riaditeľovi kontrolovaného subjektu bolo uložené prijať konkrétne opatrenia na 
nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a 
predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta v termíne do 17.03.2014.  
Opatrenia prijaté riaditeľkou kontrolovaného subjektu tvoria prílohu č. 2 tejto správy o 
kontrole.  
 
V Seredi: 10.03.2014      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

 



Príloha č. 1 
Materská škola (názov školy) 

 
 
Číslo: ………………..                                                    Miesto  a  dátum: ………………… 
 

ROZHODNUTIE 
o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu  

výdavkov materskej školy 
 
Riaditeľ/ka materskej školy …………………………………... podľa §5 ods. 14 písmo e) 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: 
 
Rodičia dieťaťa........................................................(meno a priezvisko), ............................. 
(dátum narodenia), bytom............................................................................(adresa bydliska, 
PSČ, mesto-obec), ktoré navštevuje Materskú školu................................. (adresa) sú povinní 
v školskom roku ...................... za pobyt dieťaťa v materskej škole prispievať na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne. 
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorú určil 
zriaďovateľ VZN obce v ………..................... č. ......../2008, je…………….. Sk / .............. € 

mesačne. 
Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
Poučenie: v prípade vydania rozhodnutia 
Ak obec (mesto) vydala všeobecne záväzný právny predpis (nariadenie) o spôsobe riešenia odvolaní 
proti rozhodnutiu poučenie znie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s ......... ( VZN č.) odvolať do 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia na ...........………..( názov a adresa orgánu, ktorý bol VZN určený ako druhostupňový 
orgán ) 
prostredníctvom Materskej školy ........................ ( uviesť adresu MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o prijatí 
). 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 
Ak obec (mesto) nevydala VZN poučenie znie: 
Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho 
súdneho poriadku ( žiadosť, sťažnosť o preskúmanie ). 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 
Alebo: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 
 
 

Pečiatka (podlhovastá)                                                          
..............................…………… 
                                                                                                            Podpis, meno a priezvisko 
 
Rozhodnutie dostanú: 
1. XY, bytom xxxx, zákonný zástupca žiaka 
2. Pre spis 
 



Príloha č. 2 

Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov  zistených 
hlavnou kontrolórkou mesta Sereď následnej 

finančnej kontrole dodržiavania a uplatňovania VZZP 

Kontrolné zistenie č. 1 
 Porušenie §9 zákona č. 502/2001 Z.z. 
Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu príjmových finančných operácií 
Opatrenie č. 1 
Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu príjmových operácií 
Termín  : od 27.2.2014 
Zodpovedná : Bibiana Prívoníková 

Odporúčania kontrolovanému subjektu : 
Rozhodnutie o určení výšku príspevku vydávať na každé dieťa samostatne a doručovať zákonnému 
zástupcovi . 
Plnenie odporúčaní  
Na rozhodnutie o prijatí do MŠ na druhú strane dokumentu  od 15.3.2014 uvádzame : 
 
 určenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

predprimárnym vzdelávaním vo výške 25 eur mesačne  
  oznámenie o prijatí na   stravovanie v školskom zariadení  a určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na stravovanie v školskom zariadení   vo výške 1,34  eur na deň 
 
Prílohu č. 1 tvorí vzor druhej strany rozhodnutia o prijatí 
Termín : 15.3.2014 
Zodpovedná Bc. Iveta Fraňová 

Záver 
Riaditeľka MŠ určila zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou 
kontrolou . 
Zamestnanci boli poučení o dôslednom plnení pracovných povinností a nebolo voči nim vykonané 
opatrenia. 
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