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Správu o výsledku následnej finančnej kontroly 
v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Centrum 
Slniečko, n.o., Hlboká 9, Nitra
a) b e r i e   n a    v e d o m i e
   Správu  o výsledku následnej finančnej kontroly    
    v  Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Centrum  
    Slniečko n.o., Hlboká 9, Nitra a opatrenia prijaté na   
    odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
b) u k l a d á  
    hlavnému kontrolórovi
    vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie   
    nedostatkov zistených kontrolou.
    Termín: 31.3.2015                                    K: MR
   

Podpis predkladateľa: Ing. Darina Keselyová, v.r.
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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a
o výsledku  následnej finančnej kontroly  

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 
2014  a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 15/2014 zo dňa 28.07.2014 vykonali Ing. 
Darina Keselyová, hlavný kontrolór a  Július Hladký, referent kontrolór, následnú finančnú 
kontrolu v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Centrum Slniečko, n.o., Hlboká 
9, Nitra.

Kontrola bola vykonaná s prerušením v termíne:   28.07.2014 –  26.9.2014

Kontrolované obdobie: rok 2013

Predmet kontroly:  Kontrola použitia finančného príspevku z rozpočtu mesta na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby - Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu.

Ku kontrole boli vyžiadané originály dokladov.

A: Kontrola základných dokumentov: 

1. Doklad o založení organizácie.
2. Štatút organizácie.
3. Doklad o zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
4. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
    služby č.j. 428/2013/OSS,

B: Kontrola vyúčtovania poskytnutého príspevku.

1.  Rozpočet Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu za rok 2013 a doklad 
     o schválení rozpočtu organizácie správnou radou.
2.  Evidencia prijímateľov soc. služby v súlade s § 95, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z..
3.  Doklad o overení ročnej účtovnej závierky audítorom.
4.  Použitie a vyúčtovanie finančného príspevku.

Kontrolné zistenia:

A 1) – Doklad o založení organizácie

Kontrolou notársky overenej kópie originálu dokladu o založení neziskovej organizácie 
bolo zistené, že  Krajský úrad v Nitre – odbor všeobecnej vnútornej správy zaregistroval 
organizáciu podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
dňa 14.1.2000 na základe doručeného návrhu na registráciu neziskovej organizácie. Na 
základe predložených dokladov vyplynulo, že zakladateľská listina a štatút boli vypracované 
v súlade so zákonom, a preto rozhodol Krajský úrad v Nitre neziskovú organizáciu 
zaregistrovať. 

A 2) – Štatút organizácie
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Ku kontrole bola predložená notársky overená kópia originálu Štatútu neziskovej 
organizácie a notársky overené kópie originálov dodatkov č. 2, č. 3 a č. 4. Predložený Štatút 
neziskovej organizácie bol Krajským úradom v Nitre zaregistrovaný dňa 12.7.2002, dodatok 
č. 2 bol zaregistrovaný Krajským úradom v Nitre dňa 13.9.2004 – zmena názvu organizácie, 
dodatok č. 3 bol Obvodným úradom v Nitre zaregistrovaný dňa 26.5.2010 – zmena čl. 6 
Štatútu voleného orgánu organizácie a Dodatok č. 4 bol Obvodným úradom v Nitre 
zaregistrovaný dňa 6.10.2011- zmena čl. 2  – zmena sídla organizácie.

Uvedené dodatky k Štatútu boli zaregistrované v súlade so zákonom.

A 3) - Doklad o zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb

        V zmysle § 62 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“), môže subjekt poskytovať sociálne služby len na základe  
zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.
        Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole doklad – aktuálny výpis z Registra 
poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, v ktorom je uvedené, že deň začatia poskytovania sociálnej 
služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu je 15.10.2010, ambulantnou formou, 
kapacita herne 6 miest na jednu akciu, pobyt jedného dieťaťa maximálne 2 hodiny.

A 4 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby
         č.j. 428/2013/OSS

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  
bola uzatvorená v zmysle  ust. § 75 ods. 1 a § 77 zákona o sociálnych  službách medzi:

poskytovateľom: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
a
príjemcom: Centrum Slniečko, n.o. Farská 9, 949 01 Nitra.

Predmetom zmluvy je podľa §§ 77-78 zákona o sociálnych službách poskytovanie 
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 35.300,- €/rok 
2013.
Príspevok poskytovateľa v prepočte na 1 hodinu poskytovania sociálnej služby predstavuje 
sumu vo výške 20,65 €. Poskytovateľ si v roku 2013 objednal poskytovanie sociálnej služby 
v rozsahu 1709,5 hodín. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, (ďalej len 
„NDCDR“), poskytuje v priestoroch Mestskej ubytovne Hlboká ul. č. 9, Nitra, na základe 
požiadavky Mesta Nitry sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi v zmysle § 33 zákona  
o sociálnych službách, ktorá zahŕňa:
- poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených   
  záujmov,
- utváranie podmienok na poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi a záujmovú činnosť pre
   klientelu NDCDR.

Kontrolou bolo zistené nasledovné:

Poskytovateľ sa v čl. 4 ods. 1 zaviazal, že finančný príspevok poukáže prijímateľovi 
v splátkach v termínoch k 30.4.2013, 30.6.2013 a 30.9.2013.
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Prvá  splátka v súlade s  čl. 4 ods. 1 bola poukázaná na účet prijímateľa dňa  

23.04.2013 vo výške 11.766,00 €. V súlade s čl. 5 , ods. 1,  prvá zarážka predmetnej zmluvy 
bol príjemca povinný finančné prostriedky poskytnuté v prvej splátke  riadne vyúčtovať 
najneskôr v termíne do 31.07.2013. Dňa 10.9.2013  predložil príjemca - nezisková 
organizácia Centrum Slniečko na MsÚ žiadosť o predĺženie termínu vyúčtovania formou 
uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby č.j. 428/2013/OSS z dôvodu, že v dobe od 1.1.2013 – 30.4.2013 zabezpečil 
prevádzkovanie NDCDR z vlastných zdrojov a zo zdrojov Fondu sociálneho rozvoja (ďalej 
len FSR). Odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre požiadal listom dňa 11.09.2013 primátora 
mesta o stanovisko k uvedenej žiadosti a primátor mesta súhlasil s predložením vyúčtovania 
finančného príspevku v jeho celej výške   k termínu do 15.01.2014. Uvedené bolo 
prijímateľovi – Centrum Slniečko, n.o. Farská 9, 949 01 Nitra oznámené doporučeným listom 
dňa 11.09.2013 a tým bola žiadosť o uzatvorenie dodatku považovaná za ukončenú, čo je 
v rozpore so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby č.j. 428/2013/OSS, čl. 10, ods. 3 – meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je 
možné len formou písomných, očíslovaných a riadne podpísaných  dodatkov.

Ďalej bolo kontrolou zistené, že zmluva o poskytnutí finančného príspevku má 
formálne nedostatky (napr. v čl. 4 je uvedené, že finančné prostriedky budú prijímateľovi 
poukázané v štyroch splátkach, v skutočnosti sa jedná o splátky tri).   

B- Kontrola vyúčtovania poskytnutého príspevku.

B 1)  Rozpočet Nízkoprahového denného centra pre deti a rodiny za rok 2013 a doklad 
         o schválení rozpočtu organizácie správnou radou.

Kontrolou bolo zistené, že rozpočet NDCDR pre rok 2013 bol schválený Správnou 
radou neziskovej organizácie na zasadnutí dňa 19.12.2012 jednohlasne uznesením č. 7/2012, 
ako vyrovnaný.

Predpokladané príjmy:

MPSVR SR:                                      19.000,- €
Iné zdroje - vlastné zdroje:                  1.000,- €
Mesto Nitra:                                       35.000,- €
Celkom:                                              55.000,- €

Predpokladané výdavky:     
              
Mzdové náklady:                               32.160,- €
Zákonné soc. poistenie:                     11.300,- €
Cestovné náklady:                                  150,- €
Energie, voda, komunikácie:                  720,- €
Materiál:                                              6.920,- €
Dopravné:                                               150,- €
Služby a zákonné soc. náklady:           3.600,- €    
Celkom:                                              55.000,- €      

Rozpočet bol schválený Správnou radou v súlade s § 19, ods. 2 Zákona č. 213/1997 
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
neskorších predpisov.  
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B 2)   Evidencia prijímateľov soc. služby v súlade s § 95, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z...

V súlade so „zákonom o sociálnych službách“ § 95 je poskytovateľ sociálnej služby 
povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby.  

Súčasťou evidencie pri poskytovaní sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej 
činnosti je aj počet konzultácií, celkový počet hodín konzultácií, charakteristika problému 
a spôsob riešenia nepriaznivej sociálnej situácie.

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole evidenciu prijímateľov sociálnej služby, 
ktorá obsahovala: dátum, kód klienta, trvanie poradenstva v minútach, charakteristiku 
problému, typ poradenstva. 
Kontrolou bolo zistené, že v predloženej  evidencii  absentoval spôsob riešenia 
nepriaznivej sociálnej situácie. 

B 3)  Doklad o overení ročnej účtovnej závierky audítorom.

Na vyžiadanie kontrolného orgánu bola ku kontrole predložená Správa nezávislého 
audítora o overení účtovnej závierky organizácie Centrum Slniečko, n.o. Nitra k 31.12.2013 
s konštatovaním, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
organizácie k 31.12.2013 a výsledok jej hospodárenia za rok 2013 bol v súlade so zákonom 
o účtovníctve.

Overenie ročnej účtovnej závierky audítorom je v súlade s § 33 ods. 3 Zákona č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v znení neskorších predpsiov.

B 4)  Použitie a vyúčtovanie finančného príspevku.

Prijímateľ zaslal Mestu Nitra dňa 10.9.2013 oznámenie k vyúčtovaniu I. splátky 
v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby, v ktorom sa uvádza:
Citácia z oznámenia: V zmysle uvedenej zmluvy Vám zasielame na vedomie, že čerpanie I. 
splátky vo výške 11.766,- € bolo posunuté až do ďalšieho polroku a to od 1.7.2013. Z týchto 
dôvodov sme nezaslali riadne zúčtovanie, nakoľko by bolo k 30.6.2013 bez čerpania.

Prijímateľ v oznámení k vyúčtovaniu I. splátky poskytnutého finančného príspevku  zo 
dňa 10.09.2013 neudáva pravdivé informácie.

Kontrolou predloženého vyúčtovania zo dňa 15.01.2014 bolo zistené, že vo 
vyúčtovaní sa nachádza celkom 16 účtovných dokladov na celkovú sumu 696,01 €, ktoré 
boli zúčtované v mesiaci máj a jún 2013, čo je v rozpore s obsahom oznámenia, že 
zúčtovanie by k 30.6.2013 bolo bez čerpania.

Prehľad použitia poskytnutého príspevku ( v eurách):

Časové 
obdobie:

Suma 
celkom:

Mzdy: Odvody: Materiál: Služby:

V.– XII. 
2013

32.497,01 18.510,71 6.256,60 5.650,75 2.078,95

Z položky materiál boli financované napr. potraviny, športové pomôcky, hygienický 
materiál, materiál na muzikoterapiu, ergoterapiu, kancelársky materiál, tvorivý materiál, 
materiál do kreatívnej dielne a pod.
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Z položky služby boli financované napr. úhrady telefónov, účtovníctvo, stravovanie 
zamestnancov, výroba kľúčov a pod. 

Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 2.802,99 € boli vrátené na účet 
poskytovateľa  dňa 31.12.2013.
35.300,00 - 32.497,01 = 2.802,99 €.

V období od mája 2013 do decembra 2013 poskytlo NDCDR v Nitre sociálnu službu  
v zariadení na Hlbokej ul. č. 9 v rozsahu 1573,7 hodín  v celkovej hodnote 32.497,01 €,

Kontrolou boli prekontrolované všetky účtovné doklady, ktoré boli predložené k vyúčtovaniu 
finančného príspevku.

Kontrolný orgán dňa 09.09.2014 v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b)  Zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov vyžiadal 
predložiť doklady a to originál Prevádzkového poriadku schváleného RÚVZ v Nitre a zoznam 
majetku prevádzky NDCDR v Nitre.

Z predloženého zoznamu majetku prevádzky Nízkoprahové denné centrum pre deti 
a rodiny, Centrum Slniečko, n.o., Hlboká 9, Nitra bolo zistené, že v zmysle 
vnútroorganizačných smerníc neziskovej organizácie táto nevlastní žiadny investičný 
majetok, ktorý by bol hradený z príspevku Mesta Nitry a bol by predmetom odpisovania. 
Predmetom inventarizácie je v zmysle vnútroorganizačných smerníc tzv. drobný majetok, 
ktorý bol čiastočne hradený z príspevku Mesta Nitry a to: Notebook Toshiba C855-1QC.

Ev. č. Názov: Počet: Nad. cena: Dátum 
zaradenia:

Doklad o
nadobudnutí:

Poznámka:

13-6
Notebook
Toshiba 
C855-1QC

       1 544,44 02.07.2013     V-413

zo zdrojov Mesta 
Nitra hradené 500,-
z iných zdrojov
44,44 €

Kontrolou nákupu predmetného Notebooku bolo zistené, že sa postupovalo v zmysle 
Zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolou vyúčtovania bolo zistené, že z finančného  príspevku  poskytnutého na 
prevádzku sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi v zmysle § 33 zákona o sociálnych 
službách boli nakupované potraviny v celkovej hodnote 754,31 €, podľa vyjadrenia riaditeľky 
a sociálnej pracovníčky organizácie na občerstvenie pre deti – podávanie olovrantu, na kurzy 
varenia, na podávanie celodennej stravy počas organizovania denného tábora v NDCDR.

Uvedené je rozpore s vydaným prevádzkovým poriadkom, ktorý bol rozhodnutím 
RÚVZ v Nitre schválený dňa 11.8.2010 pod. č. HDM/A/2010/02815 a nadobudol účinnosť 
dňa 2.9.2010. V schválenom prevádzkovom poriadku je uvedené, že v predmetnom zariadení  
sa zabezpečuje pitný režim podávaním stolových pitných vôd alebo sirupovej vody 
z termosiek. Na pitný režim sú používané jednorazové poháre. Útvar hlavného kontrolóra si 
vyžiadal odborné stanovisko RÚVZ v Nitre k problematike podávania stravy. RÚVZ 
predložil stanovisko, v ktorom konštatoval, že prevádzkovateľ NDCDR Centrum Slniečko, 
n.o., Hlboká 9, Nitra je povinný prevádzkový poriadok dodržiavať.

Príprava stravy a podávanie stravy v uvedenom zariadení, akoukoľvek formou 
nebolo RÚVZ v Nitre povolené, t.z., že aj nákup potravín bol realizovaný nad rámec 

povolenej činnosti a v rozpore s hygienickými predpismi. Podľa § 33 zákona 
o sociálnych službách sa v NDCDR stravovanie neposkytuje.
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Uvedené je porušením § 31, písm. j)  zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov - nehospodárne, neefektívne 
a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. 

Ďalej bolo  kontrolou vyúčtovania poskytnutého finančného príspevku zistené 
porušenie Zákona  č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov a to tým spôsobom, že v kontrolovanom subjekte nebola 
vykonávaná predbežná finančná kontrola v súlade s citovaným zákonom. Kontrolovaný 
subjekt predložil na Mestský úrad v Nitre - Odbor sociálnych služieb v stanovenom termíne 
vyúčtovanie poskytnutého príspevku, ku ktorému boli doložené fotokópie účtovných  
dokladov bez vyznačenia vykonania predbežnej finančnej kontroly. Po vyžiadaní si originálov 
účtovných dokladov boli tieto na ÚHK doručené a kontrolou bolo zistené, že na originálnych 
účtovných dokladoch bola vecná a číselná kontrola dodatočne vyznačená.  Uvedené 
vyznačenie nespĺňa zákonom stanovené náležitosti predbežnej finančnej kontroly. 
Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so 
schváleným rozpočtom  a uzatvorenou zmluvou. (§ 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z.).

Záver

Správa  o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa  26.9.2014. 
Zástupcom kontrolovaného subjektu bola odovzdaná na oboznámenie dňa 30.9.2014. 
Kontrolovaný subjekt nepredložil v stanovenom termíne do 2.10.2014 námietky k predloženej 
správe. Dňa 8.10.2014 informovala riaditeľka kontrolovaného subjektu Mgr. Mariana 
Kováčová pri prerokovaní správy ústne o námietkach, ktoré dňa 8.10.2014 odovzdala na 
podateľni MsÚ v Nitre. Ústne podané námietky vyhodnotil hlavný kontrolór, ako 
neopodstatnené. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola prerokovaná dňa 
8.10.2014.

Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  boli prednostom MsÚ v Nitre prijaté 
nasledovné opatrenia:

1.    Vyzvať prijímateľa dotácie na opravu vyúčtovania poskytnutej dotácie a vrátenie časti
       dotácie použitej v rozpore so zmluvou a platnou legislatívou SR.

       Zodpovedný:   Ing. Zuzana Jančovičová, dočasne poverená výkonom funkcie
                                          vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre 
       Termín:                      do  31.10.2014 

2.    Vyzvať a poučiť prijímateľa dotácie na správne vedenie účtovníctva tak, aby boli pre 
       potreby zúčtovania dotácie predložené vždy také účtovné doklady, ktoré sú po vecnej 
       stránke v súlade so zákonom č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

       Zodpovedný:               Ing. Zuzana Jančovičová, dočasne poverená výkonom funkcie
                                           vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre 
       Termín:                       ihneď

3.       Upozorniť dotknutých zamestnancov MsÚ pri uzatváraní zmlúv na dodržiavanie       
všetkých formálnych náležitostí a postupov, ktoré súvisia s platnosťou zmlúv. 

           Zodpovední:                 Ing. Zuzana Jančovičová, dočasne poverená výkonom funkcie
                                                vedúci odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre 
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                                                JUDr. Ivana Buranská, zástupca prednostu MsÚ
          Termín:                         ihneď

          Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli riaditeľkou Centrum Slniečko,
n.o., Nitra prijaté nasledovné opatrenia:

1.       Požiadať MPSVR o výklad nedostatočne určitého pojmu „spôsob riešenia nepriaznivej 
          sociálnej situácie“ v súvislosti so zverejňovaním spôsobu riešenia nepriaznivej sociálnej
          situácie   klienta   a doručiť  tento výklad  na  Útvar  hlavného  kontrolóra  Mesta  Nitry 
         a v zmysle tohto výkladu upraviť vedenie evidencie sociálneho poradenstva, ktoré bude 

          môcť byť použité k zverejňovaniu.

          Zodpovední:              Mgr. Angelika Blažková, sociálna pracovníčka
                                            Mgr. Mariana Kováčová, riaditeľka Centrum Slniečko, n.o., Nitra
          Termín:                     ihneď

2.       Upozorniť v prípade prevádzkovania NDCDR zamestnancov ohľadne záujmovej
          činnosti zameranej na kurzy varenia a manipulácie s potravinami, aby postupovali 
          v zmysle platných zákonov SR.

          Zodpovedný:            Mgr. Mariana Kováčová, riaditeľka Centrum Slniečko, n.o., Nitra
         Termín:                     ihneď v prípade prevádzkovania NDCDR

3.   Požiadať o výklad a poučenie ohľadne vykonávania predbežnej finančnej kontroly 
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov, týkajúcej sa neziskovej organizácie, ako prijímateľa dotácie 
z verejných zdrojov a v zmysle platnej legislatívy nastaviť vnútorné ekonomické 
smernice.

           Zodpovední:             Mgr. Mariana Kováčová, riaditeľka Centrum Slniečko, n.o., Nitra
                                            Jana Tomášová. účtovníčka
           Termín:                    do 25.10.2014 

Mestská rada v Nitre dňa 14.10.2014 uzn. č. 603/2014-MR
p r e r o k o v a l a
Správu o výsledku NFK v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu
Centrum Slniečko, n.o. Hlboká 9, Nitra
o d p o r u č i l a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
a)  vziať na vedomie
     Správu o výsledku NFK v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Centrum     
     Slniečko, n.o., Hlboká 9, Nitra a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených 
     kontrolou
b)  uložiť
     hlavnému kontrolórovi
     vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
     kontrolou.  

     T:  31.3.2015
     K:  MR    




