Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VYSLEDKU NÁSLEDNEJ
FINANČNEJ KONTROLY č. 4/2013
nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole Jozefa
Gregora Tajovského, Gaštanová 12 Banská Bystrica za rok 2012
Správu o výsledku kontroly č. 4/2013 predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Banskej
Bystrici v zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18 e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a „ Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2013“
schváleným uznesením MsZ č. č. 756/2012 – MsZ dňa 11. decembra 2012.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či hospodárenie s finančnými prostriedkami bolo v súlade
s platnými všeobecne záväznými predpismi.
Predmetom kontroly bolo:
1. Všeobecné údaje o kontrolovanom subjekte a kontrola základných dokumentov školy
2. Zamestnanci školy, personálne obsadenie, žiaci školy
3. Rozpočet na rok 2012 a zdroje financovania
4. Príjmy školy
5. Výdavky v roku 2012
6. Hospodárenie základnej školy
1. Všeobecné údaje o kontrolovanom subjekte a kontrola základných dokumentov školy
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, v Banskej Bystrici bola zriadená
Mestom Banská Bystrica na základe ust. § 22 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 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.34/2011 zo dňa 29. marca
2011 a nadobudla účinnosť dňom jej vystavenia t.j. 06. apríla 2011.
Štatutárnym orgánom - riaditeľom základnej školy v kontrolovanom období bol
Mgr. Milan Pápay, ktorého v zmysle § 3 ods.2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.552/2003 Z. z. o výkone
prác vo verejnom záujme a návrhu Rady školy pri základnej škole vymenoval primátor Mesta
Banská Bystrica vymenúvacím dekrétom Pr.V-109762/2010 zo dňa 30.06.2010 na 5-ročné funkčné
obdobie s účinnosťou od 1. júla 2010 do 30. júna 2015.
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Súčasťou školy v zmysle zriaďovacej listiny je aj Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Gregora
Tajovského, Školský klub detí a Ekonomické a informačné stredisko Gaštanova 12,
Banská Bystrica.
Základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia povinnej školskej
dochádzky v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi formou povinných, voliteľných
a nepovinných predmetov vo výchovno-vzdelávacom procese školy, zabezpečuje podmienky
na stravovanie žiakov v zariadení školského stravovania pri základnej škole, výchovno-vzdelávaciu
činnosť v školskom klube detí v rámci všeobecne-záväzných právnych predpisov. Zabezpečuje
plnenie ekonomických a informačných služieb pre základné školy s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
Ku kontrole boli predložené interné smernice školy, ktoré upravujú postavenie,
financovanie, činnosť školy, postavenie zamestnancov a žiakov, a to štatút školy, pracovný
poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, organizačný poriadok, registratúrny
poriadok a ostatné smernice platné v kontrolovanom období.
2. Zamestnanci školy, personálne obsadenie, žiaci školy
Údaje o počte zamestnancov školy k 31.12.2012 sú uvedené v tabuľke č.1. Štruktúra
kariérových pozícií je súčasťou pracovného poriadku a bola v súlade s § 32 ods.3 zákona
č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prerokovaná
v pedagogickej rade a so zriaďovateľom dňa 12.09.2011.
Prehľad počtu zamestnancov školy k 31.12.2012
Tabuľka č.1
Zamestnanci

Počet

- pedagogický

24

riaditeľ

1

zastupca riaditeľa

1

výchovná poradkyňa

1

učiteľ

20

- odborný
špeciálny pedagog

1

- ŠKD

4

vedúca

1

vychovávateľka

3

- nepedagogický

13

adm. pracovník - pokladník

1

ekonómka

1

- ŠJ
vedúca ZŠS

1

hlavná kuchárka

1

kuchárka

2

pomocník v prevádzke

2

upratovačka

4

školník

1

- EaIO

7
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vedúca EaIO

1

informatik

2

adm.pracovník PaM

4

Spolu

48

K 31.12.2012 ZŠ evidovala 301 žiakov. Evidencia platieb školného bola vedená prehľadne,
v súlade s VZN Mesta Banská Bystrica č. 2/2011 a 19/2012 o určení výšky poplatkov pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.
3. Rozpočet na rok 2012 a zdroje financovania
Konečný schválený Programový rozpočet 10.3.9. príjmov a výdavkov na rok 2012 bol
stanovený pre ZŠ J.G.Tajovského,Gaštanova 12 nasledovne:

Śkola

Normatívne

ZŠ J.G. Tajovského 472 233,00 €

Tabuľka č.2
Originálne
Nenormatívne
Nenormatívne Vlastné príjmy
Spolu
kompetencie ,131 B"
16 994,00 €

41 935,00 €

105 133,00 € 73,00 €

636 368,00 €

Zdroje financovania ZŠ v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v roku 2012 sú uvedené v tabuľke č.3.
4. Príjmy školy
Prehľad o plnení príjmov v priebehu kontrolovaného obdobia roku 2012
Tabuľka č.3
Štátna dotácia – Krajský školský úrad
Normatívne

Vlastné
Originálne príjmy
kompetencie spolu

Nenormatívne

Na
prenesené
kompet.

Dopravné

Odchod.

Deti
zo
SZP

Vzdel.
poukazy

Učebné
pomôcky

Nenormatívne
prostriedky
spolu

a

1

2

3

4

5

6

7

I.

39 000,00

II

36 000,00

III.

35 927,00

IV.

44 073,00

V.

36 000,00

VI.

36 000,00

8 890,00

VII.

36 000,00

8 890,00

VIII.

36 000,00

IX.

36 000,00

Spolu

9

8
8 761,00

1 800,00

600,00

2 200,00

8 761,00
381,80

8 761,00
7 761,00

2 000,00

977,00

600,00

2 200,00

8 890,00

1 208,00 400,00

8 890,00
8 890,00

R 2011

73,00

X.

39 400,00

XI.

39 400,00

464,80
1 662,82

1 100,00

2 401,00
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2 261,00
XII.

39 434,00

8 939,00

16 738,00
Spolu

472 233,00

5 462,82

2 258,00 2 700,00

6 801,00

846,60

18 068,42

105 133,00 41 943,97

6 37 377,95

Vrátené dotácia Mestu ,dňa 27.12.2012 - Dopravné

-154,44

Vrátené zostatku Mestu ,dňa 31.12.2012 -

-8,59

Proužité príjmy celkom

637 214,00

Kontrolou nájomných zmlúv bolo zistené, že sú po stránke formálnej aj obsahovej
v poriadku. Výška vlastných príjmov z nájmu bola zistená na základe príjmov vložených
na príjmový účet, kde k prijatému nájomnému bola priložená príslušná zmluva .
5. Výdavky v roku 2012
Prehľad výdavkov vykázaných kontrolovaným subjektom
v členení podľa EKRK
Tabuľka č. 4
Číslo
EKRK

Názov položky EKRK

a

b

Výdavky za rok 2012

Podiel na celkových výdavkoch v %

1

2

610

Mzdy

373 320,35

58,58%

620

Poistné - odvody

131 022,46

20,56%

631

Cestovné náhrady

504,79

0,08%

632

Energie
energie, vodné, stočné,poštovné

60 895,57

9,55%

633

Materiál

33 839,29

5,31%

634

Dopravné

0,00

635

Rutinná a štandardná údržba

636

Nájomné za nájom

637

1 433,31

0,23%

887,92

0,14%

Služby

22300,06

3,51%

640

Bežné transfery odstupné,odchodné,cestovné
žiakom, na dávku v hmotnej núdzi,nemoc

13 011,17

2,04%

600

Bežné výdavky

637 214,92

100,00%

700

Kapitálové výdavky

Bežné a kapitálové výdavky celkom

0,00
637 214,92

100,00%

Kontrolou účtovných dokladov bol overený objektívny stav kontrolovaných skutočností
a ich súlad s príslušnými právnymi predpismi a internými normami organizácie. Bola vykonaná
kontrola finančných operácií z pohľadu použitia, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia
verejných prostriedkov. Ku kontrole boli predložené a kontrola bola vykonaná z vybratých
účtovných dokladov organizácie.
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Kontrolou nebolo zistené nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných predpisov.
V stĺpci č. 2 tabuľky č. 4 je uvedený percentuálny podiel jednotlivých výdavkov
na celkových bežných výdavkoch školy. Mzdy a odvody v roku 2012 predstavovali 79,14 %
a výdavky za energie 9,55 %., tovary a služby 9,19 %. Ostatné výdavky spolu predstavovali
2,12 %.
6. Hospodárenie základnej školy
V kontrolovanom období roku 2012 predstavovali príjmy a výdavky ako vyrovnané.
Tabuľka č. 5
Položka

Suma v €

Príjmy základnej školy v r. 2012

637 377,51

Vrátené finančné prostriedky z dopravného

-154,44

Vrátené finančné prostriedky

-8,59

Príjmy základnej školy v roku 2012

637 214,92

Výdaje základnej školy v roku 2012

-637 214,92

Kontrolou bolo zistené:


Zmluva o nájme č. 14/2011 z 13.9.2011, uzatvorená s nájomcom bola dodatkom č.1 zo dňa
5.1.2012 upravená, ale postupom pri účtovaní už uhradeného a následne prijatého
následného nájomného bol porušený § 9 predbežná finančná kontrola, ods. 1 písm. e), ods.2
a ods. 3 písm.e) zákona č. 502/2001 Z.z.o finančnej kontrole a vnútornom audite
Nedodržanie § 32 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, účtovné doklady musia spĺňať požiadavku preukazateľnosti, ktorá sa považuje
za splnenú, ak obsah účtovného dokladu priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných
preukázateľných účtovných dokladov dokazuje skutočnosť (účtovníctvo účtovnej jednotky
je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné )



Nedodržanie § 31 ods. k) a m) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods.2 a 4
zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zodpovedá štatutár organizácie
za hospodárne a efektívne nakladanie s financiami a majetkom organizácie. Dohoda
o použití súkromného motorového vozidla, ktorý ZŠ JGT použila pri služobnej ceste
súkromným motorovým vozidlom, je neštandardná vzhľadom k tomu, že v nej nie je
uvedená zodpovednosť v prípade poškodenia, resp. havárie súkromného vozidla. V takom
prípade preberá organizácia na seba zodpovednosť za náhrady škôd, ktoré vzniknú
pri služobných cestách pracovníkov (§ 192 ods. 3 Zákonníka práce) ak vina nevznikla na ich
strane. Pri cestovnom príkaze neboli priložené doklady preukazujúce uzatvorenie, ale aj
úhradu havarijnej poistky v danom období za použité motorové vozidlo. Tým bol porušený
§ 2 ods.4 zákona 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme a § 6 ods.1 zákona
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov .
Kontrolný orgán doporučil úpravu Dohody o použití cestného motorového vozidla podľa
vzoru v prílohe, resp. podľa Dohody o použití súkromného motorového vozidla uvedenej
v prílohe Smernice o cestovných náhradách č. VP 10/2011 MsÚ Banská Bystrica.


ZŠ JGT má vypracovanú internú smernicu Poskytovanie cestovných náhrad a zásady
pre používanie vozidiel č. 14/2012, na základe ktorej bola vyúčtovaná horeuvedená
služobná cesta. V článku 6 bod 2.1 je stanovené, že „bude poskytnutá základná náhrada
za každý 1km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.” Rovnaké znenie je
uvedené v zákone 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách § 7 bod 1.
Kontrolný orgán zastáva názor, že zamestnancovi mali byť uhradené výdavky za použitie
motorového vozidla v súlade so zákonom aj internou smernicou.

Záver:
Uvedenými kontrolnými zisteniami nebolo ovplyvnené finančné hospodárenie s verejnými
prostriedkami školy v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov t. j. dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnym zástupcom kontrolovaného
subjektu. Ku kontrolným zisteniam neboli uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti.
Na odstránenie zistených nedostatkov bola hlavným kontrolórom uložená povinnosť
v stanovených termínoch prijať opatrenia a následne predložiť hlavnému kontrolórovi správu o ich
splnení.
V súlade s § 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. V zmysle ods. 4 citovaného ustanovenia je hlavný
kontrolór povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného
zastupiteľstva alebo starostovi (primátorovi). Na základe uvedeného, písomnosti a doklady, ktoré
boli kontrolovaným subjektom predložené ku kontrole a ktoré potvrdili vyššie zistený skutkový
stav, sú k nahliadnutiu na útvare hlavného kontrolóra mesta.

Banská Bystrica, 26.06.2013

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta
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