Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU
NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY č. 1/2014
nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole
Ďumbierska 17, Banská Bystrica za rok 2013
Správu o výsledku kontroly č.1/2014 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 2014“
schváleným uznesením MsZ č. č. 1194/2013 – MsZ dňa 01. decembra 2013.
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 2013 a zdroje financovania
4. Príjmy školy
5. Výdavky v roku 2013
6. Hospodárenie základnej školy
1. Všeobecné údaje o kontrolovanom subjekte a kontrola základných dokumentov školy
Základná škola Ďumbierska 17, v Banskej Bystrici bola zriadená Mestom Banská Bystrica
na základe ust. § 22 zak. 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.303/2008 zo dňa 21. októbra 2008 a nadobudla
účinnosť dňom jej vystavenia t.j. 01. novembra 2008.
Súčasťou školy v zmysle zriaďovacej listiny je aj Školská jedáleň pri ZŠ Ďumbierska 17
Banská Bystrica a Školský klub detí.
Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích
programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie.
Štatutárnym orgánom základnej školy v kontrolovanom období bola riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Matušková, ktorú primátor mesta listom zo dňa 24.6.2009 značky Pr.V-85643/2009
menoval do funkcie na funkčné obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2014 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 v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.499-MsZ zo dňa 23.6.2009.
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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
2.1 Zamestnanci
Údaje o počte zamestnancov 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 prerokovaná so
zriaďovateľom dňa 12.09.2011. Prehľad počtu zamestnancov školy k 31.12.2012 je uvedený
v tabuľke č.1.
Prehľad počtu zamestnancov školy k 31.12.2013
Tabuľka č.1
Zamestnanci
Počet
- pedagogický

40

riaditeľ

1

zástupca riaditeľa

2

výchovná poradkyňa - asistentka žiaka

1

učiteľ

34

- odborný
špeciálny pedagóg - katechét

2

- ŠKD

5

vedúca

1

vychovávateľka

4

- nepedagogický

15

tajomník

1

ekonómka

1

- ŠJ
vedúca ZŠS

1

hlavná kuchárka

1

kuchárka

1

Pracovníčka ŠJ

3

upratovačka

5

školník

1

kurič

1

Spolu

60
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2.1.2 Dohody o hmotnej zodpovednosti
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie ustanovenia § 182 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov pri uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti.
ZŠ uzatvorila s 32 zamestnancami dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené financie a s 21
zamestnancami všeobecné dohody o hmotnej zodpovednosti. Kontrolná skupina zistila, že dohody
boli uzatvorené v súlade s uvedeným zákonom.
2.2 Žiaci
K 31.12.2013 ZŠ evidovala 461 žiakov. Evidencia platieb školného bola v súlade s VZN
Mesta Banská Bystrica 19/2012 o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. ŠKD navštevovalo za rok 2013 priemerne
145 žiakov.
Rozpočet na rok 2013
Rozpočtová organizácia v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári samostatne podľa
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 831/2013 dňa 5.3.2013, škole
bol oznámený listom zn. 30/2013-NS-SUR zo dňa 15.3.2013. Na prenesené kompetencie
(normatívne) boli schválené finančné prostriedky vo výške 642 475,00 €, na nenormatívne
vo výške 62 058 €.
V súlade so schváleným rozpočtom Mesta Banská Bystrica boli základnej škole určené
výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie v sume 127 138,00 € a na výdavky
z vlastných príjmov v sume 25 700,00 €.
Na kapitálové výdavky neboli základnej škole v roku 2013 vyčlenené žiadne finančné
prostriedky.
Rozpočet pre rok 2013 celkom predstavoval 857 371.00 €.
4.1 Úpravy rozpočtu v priebehu roku 2013
Listom 30/2013- NS-SUR zo dňa 15.03.2013 bolo ZŠ oznámené, že MsZ uznesením
č. 831/2013 schválilo návrh na zmenu rozpočtu.
Na základe uvedeného schválený Programový rozpočet 10.3.9. príjmov a výdavkov
na rok 2013 bol stanovený pre ZŠ, Ďumbierska 17 nasledovne:
Tabuľka č.2
Škola

Normatívne
111

Nenormatívne
111

Vlastné
príjmy

Originálne
kompetencie
41

Dofinancovanie
111

Spolu

ZŠ Ďumbierska 17

642 475,00 €

15 708,00 €

25 700,00 €

127 138,00 €

46 350,00 €

857 371,00 €

Listom 101/2013- PS-SUR zo dňa 30.12..2013 bolo ZŠ oznámené, že primátorskou zmenou
rozpočtu č. 9 z 20.12.2013 bola upravená celková výška rozpočtu do konečnej podoby.
Na základe uvedeného schválený Programový rozpočet 10.3.9. príjmov a výdavkov na
rok 2013 bol stanovený pre ZŠ, Ďumbierska 17 nasledovne:
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Tabuľka č.3
Škola

Normatívne
111

Nenormatívne
111

Vlastné
príjmy

Originálne
kompetencie
41

Dofinancovanie
111

Spolu

ZŠ Ďumbierska 17

642 475,00 €

20 335,00 €

33 874,00 €

154 773,00 €

9 707,00 €

861 164,00 €

4.2 Plnenie rozpočtu
Prehľad o plnení príjmov v priebehu kontrolovaného obdobia r. 2013
Tabuľka č. 4
Štátna dotácia – Krajský školský úrad
Normatívne

Originálne
Vlastné
kompetencie príjmy spolu
vrátené

Nenormatívne

Na prenesené
kompetencie.

Asistenti

Deti
zo
SZP

Vzdelávacie
poukazy

DHN Učebné
pomôcky

Odchodné

Kreditové
príplatky

1

2

3

4

5

6

7

a
I.

50 000,00

II

50 000,00

III.

55 700,00

IV.

53 500,00

V.

53 500,00

VI.
VII.
VIII.

53 500,00

IX.

53 500,00

X.

53 500,00

XI.

53 500,00

XII.

59 300,00

5 400,00

333.00

ZŠ

643 000,00

10 800,00

1 000,00

7 969,00

249,00

HK

643 000,00

10 800,00

1 000,00

7 969,00

249,00

8

9

10

10 000,00
2 488,00

Spolu

60 000,00

10 000,00

7 595,53

70 083,53

15 400,00

4 082,36

77 348,56

15 400,00

3 428,45

72 328,45

16 708,00

4 168,69

78 914,69

53 500,00

14 092,00

2 668,70

70 260,70

53 500,00

15 400,00

1 503,95

70 403,95

15 400,00

1 189,25

72 622,25

15 200,00

11,88

68 711,88

15 200,00

2 871,24

71 704,04

1 308,00

3 264,00

61 065,00

3 950,00

15 097,00

3 090,10

87 170,10

566,00

3 950,00

159 205,00

33 874,15

860 613,15

566,00

3 950,00

159 205,00

35 684,55

862 423,55

1 800,00

1 800,00

1 800,00

250,00

250,00

116,20

2 488,00

167,00

566,00

132,80
2 993,00

ROZDIEL:

1 810,40

V roku 2013 škola hospodárila podľa schváleného rozpočtu, ktorý bol upravovaný
primátorskou zmenou rozpočtu č. 9 z 20.12.2013 a presunom v rámci položiek rozpočtu o ktorom
rozhodla riaditeľka školy v rámci svojej kompetencii do konečnej podoby. Príjmy školy boli
tvorené z viacerých zdrojov a to zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mesta a vlastnými príjmami
tvorenými poplatkami za ŠKD ...
5. Výdavky v roku 2013
Interná smernica pre vedenie účtovníctva je vypracovaná v zmysle zákona č.431/2002 Z.z
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007
č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25189/2008-311
a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24240/2009-31 a Opatrenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23.decembra 2011 č. MF/24141/2011-31.
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Táto smernica je záväzná pre spracovanie účtovníctva. Účtovníctvo sa spracováva priamo na
ZŠ Ďumbierska 17 a je zabezpečované s použitím programu WinIBEU od dodávateľa IVES
Čsl. armády 20, Košice
Podľa internej smernice školy pre vedenie účtovníctva v čl. 4 sú určené povinnosti pre Obeh
dokladov, podpisové oprávnenia, hmotná zodpovednosť.
V Čl. 8 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. O finančnej kontrole a vnútornom audite a zmene
a doplnení niektorých zákonov sú určený zamestnanci za predbežnú finančnú kontrolu.
ZŠ má pre oblasť kontroly vypracovanú Smernicu č. 5/2012 na zabezpečenie vykonania
predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.
Pre jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vydalo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004
č. MF/010175/2004-42 ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení, ktorým bolo určené
jej jednotné používanie. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (ďalej len EKRK) triedi
rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, položky a pod položky. Číselným
kódom je rozlíšené presné určenie každého výdavku.
Výdavky školy boli skontrolované na základe predložených faktúr a ich úhrad a na základe
výdavkových pokladničných dokladov. Kontrola výdavkov bola zameraná najmä na kontrolu
prvotných dokladov a ich evidenciu (došlé faktúry a výdavkové pokladničné doklady)
a zatriedenie výdavkov v zmysle EKRK.
Prehľad celkových výdavkov v členení podľa EKRK je uvedený v tabuľke č. 5

Prehľad výdavkov vykázaných kontrolovaným subjektov
v členení podľa EKRK

Číslo
EKRK

Názov položky EKRK

a

b

Výdavky za rok 2013

1

Tabuľka č.5
Podiel na
celkových
výdavkoch
v%
2

610

Mzdy

542 226,33,

63,01

620

Poistné - odvody

188 153,90,

21,86

630

Tovary a služby

127 114,41,

14,77

631

Cestovné náhrady

22,46

0,01

632

Energie

61 173,75

7,10

633

Materiál

23 112,70

2,68

634

Dopravné

0,00

0,00

635

Rutinná a štandardná údržba

11 686,24

1,35

636

Nájomné za nájom

380,88

0,05

637

Služby

30 738,38

3,58

640

Bežné transfery

3 118,51

0,36%
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600

Bežné výdavky

860 613,15

700

Kapitálové výdavky

Bežné a kapitálové výdavky celkom

100,00%

0,00
860 613,15

100,00%

V stĺpci č. 2 tabuľky je uvedený percentuálny podiel jednotlivých výdavkov na celkových bežných
výdavkoch školy. Mzdy a odvody v roku 2013 predstavovali 84,86 %, tovary a služby 14,77 %
z toho za energie 7,1 % , materiál 2,68 %, služby 3,58 %. Ostatné výdavky spolu predstavovali
1,41 %. Bežné transfery 0,36 %.
Následnou finančnou 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 na vybratých účtovných dokladoch organizácie.
5.1 Predmetom kontroly neboli mzdy, poistné - odvody a nemocenské dávky.
6. Hospodárenie základnej školy
V kontrolovanom období roku 2013 predstavovali príjmy a výdavky ako prebytkové.
Tabuľka č.6
Položka

Suma v €

Príjmy základnej školy v roku 2013

862 423,55

Výdaje základnej školy v roku 2013

860 613,15

Rozdiel ( prebytok )

1 810,40

Uložené na sponzorský účet

1 809,65

Rozdiel – poplatok za výpis, nakoľko sa rušil účet

-0,75

Kontrolou bolo zistené:


Kontrolné zistenie č. 1
Kontrolovaný subjekt v položke ŠJ – réžia v mesiaci december 2013 nezaradil
správne hodnotu 1 574,65 € do príjmu zo ŠJ, plus príjem z nájmu v čiastke 85,- a 150,- €.
Tieto prostriedky v hodnote 1 809, 65 € boli 31.12.2013 uložené na sponzorský účet,
v skutočnosti mali byť odvedené na účet zriaďovateľa, čím bolo porušené ustanovenie § 22
ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.



Kontrolné zistenie č. 2
Kontrolovaný subjekt pri vykazovaní vlastných príjmov uviedol k 31.12.2013
nesprávne hodnoty. Z toho dôvodu v celkovom súčte príjmov uviedli namiesto 35 684,55 €
hodnotu 33 874,15 €, čím vznikol rozdiel v čiastke 1 810,40 € .



Kontrolné zistenie č. 3
Kontrolou účtovných dokladov bolo zistené že hmotná núdza bola účtovaná
v ekonomickej klasifikácie na položky 633009 a 633010 (napr. kontr. list č.39/2013,
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č.161/2013) , čo bolo v rozpore z určením ekonomickej klasifikácie pre hmotnú núdzu, ktorá
mala byť na 642026. Obdobne to bolo aj pri žiakoch zo sociálne znevýhodneného
prostredia v kontrolných listoch č.322/2013 z 12.12.2013 na sumu 149,40 € a č.134/2013 z
05.06.2013 v sume 44,26 €, kde uvedené čerpanie tohto príspevku malo byť na 642042.
(Príloha č.1 )


Kontrolné zistenie č. 4
Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že v agende výdavkového účtu
v mesiaci august 2013 neboli pri kontrolných listoch č. 185/2013, 186/2013, 187/2013
a 188/2013 priložené doklady týkajúce sa daných finančných operácií, čím nebolo dodržané
ustanovenie § 10 ods. 2: Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez
zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo
možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 6.
ako aj v agende príjmového účtu v mesiaci marec 2013 neboli pri kontrolných listoch
č. 16/2013, 17/2013, 18/2013 a 19/2013 priložené doklady týkajúce sa daných finančných
operácií, čím nebolo dodržané ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z
o účtovníctve: Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného
odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť
obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 6.



Kontrolné zistenie č. 5
Kontrolou dokladov pokladne bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vyplatil
výdavkovým pokladničným dokladom č. 6012 z 21.3.2013 cestovné. Príjemca finančnej
náhrady vo vyúčtovaní pracovnej cesty uviedol, že nástup na pracovnú cestu a ukončenie
pracovnej cesty bolo v časovom rozmedzí viac ako 5 hodín a za tento čas mu patrilo
v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. a opatrenia MPSVR SR. Keďže stravné vyplatené
nebolo a strava bezplatne poskytnutá nebola, bol porušený citovaný zákon a opatrenie.
(Príloha č. 2)



Kontrolné zistenie č. 6
Pri evidencii a zaúčtovaní každej finančnej operácie je priložený účtovný doklad –
kontrolný list, na ktorom sa okrem iného uvádza „Predbežná finančná kontrola vykonaná
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.”
Kontrolný orgán má za to, že kontrolné listy nie sú podpisované v súlade
s citovaným zákonom § 9, bod 2: „Predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú: a) vedúci
zamestnanec základnej školy (RŠ, ZRŠ, vedúca ŠJ) b) zamestnanci zodpovední za odborné
činnosti podľa charakteru finančnej operácie podľa svojej pracovnej náplne.”
Tým, že kontrolné listy na jednotlivé finančné operácie nespĺňajú zákonom stanovené
náležitosti, kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 9 ods.1, 2 zákona
č. 502/2001 Z. z. (Príloha č. 3)



Kontrolné zistenie č. 7
Dňa 24.6.2013 bola podpísaná štatutárom školy Zmluva o dielo č. 1/2013, ktorej
predmetom bolo kosenie trávnika v areály ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica. Celková
dohodnutá cena diela bola 3 120,56 € za 4 kosenia počas vegetačného obdobia. Vzhľadom
k tomu, že základná škola ako verejný obstarávateľ nepredložila doklady o spôsobe
verejného obstarávania, porušila § 9 ods.2 a 3 a 9 horeuvedeného zákona. V profile
verejného obstarávania na web stránke školy táto zákazka nebola uverejnená.
Kontrolný orgán zastáva názor, že uzatvorená zmluva nie je v súlade s § 102 ods.1
zákona č.25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a hodnota zákazky je porušením finančnej disciplíny a nie je v súlade so zákonom 523/2004
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Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 31 písm. j) a k) a v rozpore s § 2 ods. 2 písm. k), zákona č. 502/2001 Z.z., že
hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. ( Príloha č. 4 )


Kontrolné zistenie č. 8
Kontrolovaný subjekt v mesiaci december 2013 uskutočnil nákup tovaru od jedného
dodávateľa v sume 1 515,- € a 485,- €, spolu v hodnote 2 000,80 €. Základná škola, ako
verejný obstarávateľ nezverejnila túto zákazku v profile verejného obstarávania v zmysle
§ 9 ods.9 a § 102 ods.4 zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. ( Príloha č. 5 )



Kontrolné zistenie č. 9
Vzhľadom na to, že kontrolovaný subjekt nepredložil inventúrny súpis, ktorým sa
zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva porušil Internú smernicu č.1/2012 na vedenie
pokladne Čl. 7 odsek 4 ako aj § 30 odsek 1 a 2 zák. č.431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve.
( Príloha č. 6 )
***

Záver:
Uvedenými kontrolnými zisteniami č.1,2,3,4,5,6,8,9 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.
Kontrolným zistením č.7 došlo k porušeniu finančnej disciplíny, tým že kontrolovaný
subjekt neumožnil možnosť výberu z viacerých uchádzačov.
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, doklady a prílohy,
ktoré boli kontrolovaným subjektom predložené ku kontrole a ktoré potvrdili vyššie zistený
skutkový stav, sú k nahliadnutiu na útvare hlavného kontrolóra mesta.

Banská Bystrica, 25.03.2014
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta
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