Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY PRE MsZ
č. 12/2017
v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 08. 11. 2017
(poverenie č. 12/2017) začali dňa 08. 11. 2017 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica v súčinnosti s prizvanými zamestnancami Mesta Banská Bystrica (Školský úrad,
oddelenie školstva a mládeže) kontrolu č. 12/2017 – oprávnenosti poskytnutia finančných
prostriedkov na rok 2016 vo vybranom neštátnom školskom zariadení – Súkromná základná
škola, Magurská 16, Banská Bystrica (IČO 45015325) z rozpočtu Mesta Banská Bystrica a
kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti ich použitia.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva
č. 868/2017 - MsZ zo dňa 20. 06. 2017 a v zmysle ustanovení §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
č. 257/2015 Z. z.).
Kontrolovaným subjektom bola Súkromná základná škola, ktorej súčasťou bol školský klub
detí, Magurská 16, Banská Bystrica (ďalej kontrolovaný subjekt). Kontrolovaným obdobím bol rok
2016. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané listovou zásielkou zriaďovateľovi školy, dňa
22. 11. 2017.
Vzhľadom na neprebratie tohto oznámenia, kontrolný orgán sa opätovne pokúsil
08. 01. 2018 prostredníctvom príslušníkov Mestskej polície Banská Bystrica o jeho doručenie, ktoré
bolo kontrolovaným subjektom prevzaté.
Cieľom kontroly bolo preveriť oprávnenosť poskytnutia finančných prostriedkov na základe
žiadosti zriaďovateľa a ich použitie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly.
Mesto Banská Bystrica poskytlo kontrolovanému subjektu dotáciu na rok 2016 vo výške
19 799,00 €.
Kontrolný orgán v rámci predmetu kontroly preveroval:
-

oprávnenosť poskytnutia finančných prostriedkov formou dotácie kontrolovanému subjektu
preukázanie použitia verejných prostriedkov v zmysle platnej legislatívy,
dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami poskytnutými formou dotácie.

Kontrolná skupina konštatuje, že v predložených rozhodnutiach o prijatí dieťaťa do školského
klubu detí (ŠKD) boli zistené nasledovné nezrovnalosti:
chýbali dátumy podania žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa,
neboli vyplnené záhlavia žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, kto žiadosť podáva a údaje
zákonného zástupcu dieťaťa,
chýbali vyplnené odchody detí zo ŠKD,
nebola uvedená adresa zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý podal žiadosť,
nezhodovala sa adresa zákonného zástupcu uvedená v žiadosti s adresátom na vydanom
rozhodnutí,
žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD bola podpísaná inou osobou ako uvedeným zákonným
zástupcom,
v rozhodnutiach chýbali identifikačné údaje, komu bude rozhodnutie doručené,
rozhodnutia v školskom roku 2016/2017 boli vydané a podpísané Mgr. I. M. pred účinnosťou
predloženého poverenia vedením súkromnej základnej školy,
niektoré rozhodnutia boli vydané skôr ako bola podaná žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD,
školou bolo vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD, dieťa napriek tomu nefigurovalo
v triednej knihe ŠKD,
v čestných vyhláseniach chýbali údaje zákonného zástupcu (meno a priezvisko) a podpis
zákonného zástupcu.
Preverením predložených mzdových listov kontrolná skupina konštatuje nesprávne
zaradenie zamestnancov zaradených na výkon práce v ŠKD do kategórie štatistickej klasifikácie
zamestnaní SK ISCO-08 ako učiteľ základnej školy v zmysle vyhlášky ŠU SR č. 384/2015 Z. z.,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní. Ďalej konštatuje nezrovnalosť v predloženej
pracovnej náplne č. 11/2009 zo dňa 02. 09. 2009, v ktorej sa kontrolovaný subjekt odvoláva na
zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý však nadobudol účinnosť od 01. 11. 2009.
Kontrolná skupina overila dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s poskytnutými verejnými prostriedkami formou dotácie a konštatuje nasledovné
pochybenia:
- neoprávnene uplatnené výdavky týkajúce sa vyplatených miezd vo výške 782,02 € a s tým
súvisiacich odvodov za zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne za
obdobie (január – december 2016) v celkovej výške 299,72 z dôvodu nesprávneho zaradenia
zamestnanca do vyššej platovej triedy ako určuje legislatíva. Vzhľadom na nesprávne zaradenie
zamestnanca do platovej triedy 9 a nie 8 došlo k vyplateniu finančných prostriedkov nad rámec
(rozdiel hrubej mzdy medzi triedou 9 a 8 a s tým súvisiacich odvodov), čím došlo k porušeniu
finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
- kontrolovaný subjekt predložil k vyúčtovaniu finančných prostriedkov na nákup materiálu
v hodnote 1 980 € doklady, ktoré kontrolná skupina skontrolovala a v niektorých prípadoch
konštatovala porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004
Z. z. – poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom
vzhľadom na skutočnosť, že použitie vyúčtovaných finančných prostriedkov vo výške 808,16 €
nemalo súvislosť s činnosťou školského klubu detí.
- kontrolovaný subjekt v predloženom vyúčtovaní vyúčtoval použite finančných prostriedkov vo
výške 830 € na rutinnú a štandardnú údržbu. Použitie týchto finančných prostriedkov dodatočne
zdokladoval ale kontrolná skupina neakceptovala predložené doklady na základe nižšie
uvedeného zdôvodnenia. Kontrolná skupina konštatuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle §
31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. – poskytnutie alebo použitie verejných
prostriedkov v rozpore s určeným účelom vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt
nepreukázal použitie vyúčtovaných finančných prostriedkov, napriek tomu, že vo vyúčtovaní ich
započítal do výdavkov.

Na základe vykonanej kontroly kontrolný orgán neakceptoval uplatnenie finančných
prostriedkov zo strany kontrolovaného subjektu v celkovej výške 2 719,90 €.
V nadväznosti na nedodržanie ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. došlo k porušeniu
finančnej disciplíny na základe § 31 ods. 1 písm. a) a b). Podľa ustanovenia § 31 ods. 3 za porušenie
finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a) (vo výške 1 638,16 €) sa ukladá odvod vo výške
porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia
finančných prostriedkov vrátane, najviac do výšky tejto sumy. Podľa ustanovenia § 31 ods. 4 za
porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) (vo výške 1 081,74 €) sa ukladá odvod vo
výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.
Kontrolný orgán vypracoval dňa 20. 03. 2018 návrh správy z kontroly č. 12/2017, ktorý
kontrolovaný subjekt, zastúpený riaditeľom školy, prevzal osobne dňa 22. 03. 2018. Kontrolný
orgán v návrhu správy stanovil lehotu na podanie prípadných písomných námietok k zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku do 20. 04. 2018. Zároveň stanovil lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do
21. 05. 2018.
Kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne predložil listom zoznam prijatých opatrení na
nápravu zistených nedostatkov z kontroly č. 12/2017, v ktorom zároveň dodatočne preukázal
použitie finančných prostriedkov podľa ekonomickej klasifikácie 620 (poistné a príspevok do
poisťovní) a 635 (rutinná a štandardná údržba). Kontrolná skupina v zmysle § 20 ods. 4 pís. c)
zákona č. 357/2015 Z. z. preverila dodatočne predložené doklady, čiastočne ich akceptovala
a následne zapracovala do správy z kontroly.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vyhotovil v súlade s ust. § 22 zákona
č. 357/2015 Z. z. dňa 03. 05. 2018 správu z kontroly č. 12/2017, ktorú zaslal kontrolovanému
subjektu dňa 03. 05. 2018 čím bola kontrola ukončená.
Hlavný kontrolór postúpil správu z kontroly primátorovi Mesta Banská Bystrica na ďalšie
správne konanie v nadväznosti na porušenie finančnej disciplíny a ukladanie sankcií za porušenie
finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku kontroly
č. 12/2017.
V Banskej Bystrici, 22. 05. 2018
..........................................
Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

