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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Diecéznej 
charite Nitra v Nízkoprahovom dennom centre – Dom charity sv. 
Rafaela, Štúrova 57,  Nitra
berie na vedomie
Správu  o výsledku následnej finančnej kontroly  v Diecéznej     
charite Nitra v Nízkoprahovom dennom centre – Dom charity    
sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra  a opatrenie prijaté na  odstránenie  
nedostatku zisteného kontrolou
u k l a d á
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia   
prijatého na odstránenie nedostatku zisteného kontrolou
T: 31.3.2015                                        
K: MR

Podpis predkladateľa: Ing. Darina Keselyová, v.r.



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. 22/2014 zo dňa 13.10.2014 vykonali Ing. Darina 
Keselyová, hlavný kontrolór a  Július Hladký, referent kontrolór, následnú finančnú kontrolu 
v Diecéznej charite,  Nízkoprahové  denné centrum  - Dom charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra.

Kontrola bola vykonaná v termíne:   13.10.2014 –  23.10.2014

Kontrolované obdobie: rok 2013

Predmet kontroly:  Kontrola použitia finančného príspevku z rozpočtu mesta na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby - Nízkoprahové denné centrum – Dom charity sv. Rafaela.

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. 424/2013/OSS,

B: Kontrola vyúčtovania poskytnutého príspevku.

1.  Rozpočet Nízkoprahového denného centra – Dom charity sv. Rafaela v Nitre. 
2.  Evidencia prijímateľov soc. služby v súlade s § 95 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 originálu dokladu – zriaďovacej listiny Diecéznej charity Nitra bolo zistené 
nasledovné: Diecézna charita Nitra  bola zriadená Biskupským úradom v Nitre podľa kánona  
114, § 2 CIC a v zmysle Zákona č. 308/91 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a 
náboženských spoločností dňa 6.12.1995 s účinnosťou dňom 1.1.1996. Ministerstvo kultúry SR 
dňa 27.12.1995 v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. a zákona SNR č. 192/1992 Zb. 
o registrácii cirkví a náboženských spoločností  zaevidovalo Diecéznu charitu Nitra, so sídlom 
v Nitre, ako samostatný právny subjekt.
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A 2) – Štatút organizácie

Ku kontrole boli predložené Stanovy Diecéznej charity Nitra, ktoré boli schválené 
diecéznym biskupom nitrianskeho biskupstva dňa 6.12.1995, so schválenou zmenou zo dňa 
22.7.2009.

Diecézna charita Nitra za účelom napĺňania svojho poslania môže zriaďovať, okrem iného 
domy charity - čl. II Poslanie DCH Nitra.

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

        V zmysle § 81 písm. p)  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“), bola vykonaná dňa 21.9.2009 zmena v Registri 
poskytovateľov sociálnych služieb pod registračným č. 10. „Diecézna charita, Samova 4, 950 50  
Nitra“.
        Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole doklad – zápis zmeny v registri 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 Dom charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra je 21.9.2009. Ďalej je uvedené, že 
poskytovateľ sociálnych služieb bude poskytovať služby v zmysle § 28 zákona o sociálnych 
službách.

V nízkoprahovom dennom centre sa
a)   poskytuje:
     1. sociálne poradenstvo,
     2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
     3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)  utvárajú sa podmienky na:
    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. záujmovú činnsoť. 

A 4 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
č.j. 424/2013/OSS

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

poskytovateľom: Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
a
príjemcom: Diecézna charita Nitra, Samova 4, 950 50 Nitra.

Predmetom zmluvy je podľa §§ 77-78 zákona o sociálnych službách poskytovanie 
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 32.000,- €/rok 2013.
Diecézna charita Nitra v zariadení Dom charity sv. Rafaela so sídlom Štúrova 57, Nitra na 
základe požiadavky Mesta Nitry poskytuje sociálnu službu na zabezpečenie nevyhnutných 
podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb podľa zákona o sociálnych službách 
v nízkoprahovom dennom centre ambulantnou formou pre klientov na území mesta Nitry.

Poskytovateľ sa v čl. 4 ods. 1 zaviazal, že finančný príspevok poukáže prijímateľovi 
v štyroch splátkach v zmluvne stanovených termínoch. Kontrolou bolo zistené, že 2. splátka  
z zmysle čl. 4 ods. 1 zmluvy č. 424/2013/OSS nebola dodržaná. Splátka mala byť uhradená 
do 30.4.2013, úhrada bola realizovaná dňa 10.5.2013.
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B - Kontrola vyúčtovania poskytnutého príspevku.

B 1)  Rozpočet Nízkoprahového denného centra – Dom charity sv. Rafaela v Nitre. 

Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2013 na 
poskytovanie sociálnej služby – Nízkoprahové  denné centrum  bola na Mesto Nitra – MsÚ 
v Nitre doručená dňa 28.6.2013. Žiadosť obsahovala formálne nedostatky (chybne uvedený 
ods. v paragrafe 75 zákona o sociálnych službách, ako aj odvolávka na VZN Nitrianskeho 
samosprávneho kraja). 

Žiadosť  obsahovala v prílohe rozpočet  Nízkoprahového denného centra – Dom charity 
sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra pre rok 2013.

Predpokladané príjmy:

Mesto Nitra:                                 32.000,- €
Úhrada za služby od klientov:                  1.000,- €
Príjmy celkom:                                       33.000,- €

Predpokladané výdavky:

Mzdové náklady:                                    17.000,- €
Poistné do SP a ZP:                                  5.900,- €
Cestovné náhrady:                                       100,- €
Energie, voda, komunikácie:                    5.000,- €
Materiál:                                                   2.000,- €
Dopravné (PHM):                                        100,- € 
Rutinná a štandardná údržba:                       400,- €
Služby, poplatky:                                      1.000,- €    
Zákonné sociálne náklady:                       1.500,- €
Výdavky celkom:                                    33.000,- €

     Kontrolou bolo zistené, že v súlade so Stanovami Diecéznej charity Nitra, čl.V Hospodárenie 
DCH Nitra predkladá riaditeľ DCH rozpočet na nasledujúci rok a aj výsledok hospodárenia za 
príslušný rok na schválenie diecéznemu biskupovi.  Doklad o schválení rozpočtu nebol ku 
kontrole predložený. Kontrolný orgán si dodatočne vyžiadal predmetný doklad a kontrolovaný 
subjekt ho predložil dňa 22.10.2014.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

B 2)  Evidencia prijímateľov soc. služby v súlade s § 95 zákona č. 448/2008 Z.z..

Kontrola evidencie prijímateľov sociálnej služby bola vykonaná priamo v Nízkoprahovom 
dennom centre – Dom charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra. Evidencia je vykonávaná 
sociálnymi pracovníčkami v mieste poskytovania sociálnej služby. Kontrolný orgán náhodilým 
výberom prekontroloval v uvedenom nízkoprahovom dennom centre, v softvérovom vybavení, 
vedenie evidencie a konštatuje, že evidencia obsahuje počet konzultácií, celkový počet hodín 
konzultácií, charakteristiku problému a spôsob riešenia nepriaznivej sociálnej situácie. Evidencia 
je vedená v súlade s § 95 zákona o sociálnych službách.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.
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Ekonomické a štatistické údaje – Nízkoprahové denné centrum

        Rok 
2013/mesiac:

Počet služieb 
poskytnutých 
v dennom centre 
za mesiac:

Celkový 
počet 
klientov
za mesiac:

Počet 
klientov
z Nitry
za mesiac:

Počet 
klientov
mimo Nitry
za mesiac:

Priemerný 
počet klientov, 
pobytov /deň

Január           583      105        69        36          26,5
Február           646        89        59       30          32,3
Marec           714           99        70                 29          35,7
Apríl           576        84        57       27          27,4           
Máj           459        84        56       28          21,9
Jún           504        90        61       29          25,2
Júl           463        98        53       45          21,0
August           429        80        46       34          20,4
September           495      102           55       47          23,6
Október           482        93        55       38          21,0
November           471        88        54       34          23,6
December           435        98        55       43          22,9
Spolu:        6 257   1 110      690     420          25,0
v %-tách:      100        62,2       37,8

Priemerný počet prijímateľov služby za rok 2013:
(v súlade s rozhodnutím RÚVZ v Nitre č. HŽP/A/2008/01077)                                   25 klientov
Ekonomický oprávnené náklady za rok 2013:                                         36.533,46 €
Náklady na 1 prijímateľa služby za mesiac:                                                 121,84 €
Finančný príspevok Mesta Nitry na službu za rok 2013:                        32.000,00 €
Finančný príspevok Mesta Nitry na jedného prijímateľa/mesiac:                106,67 €
Príjmy od prijímateľov služby za rok 2013:                                                 783,78 €
Priemerná úhrada od prijímateľa služby za mesiac:                                         2,61 €
Iné zdroje na 1 prijímateľa služby a mesiac:                                                  12,56 €

B 3)  Doklad o overení ročnej účtovnej závierky audítorom.
Kontrolou bolo zistené, že za rok 2013 nevznikla povinnosť  Diecéznej charite Nitra 

overiť ročnú účtovnú závierku audítorom, nakoľko suma ročného podielu prijatej dane z príjmov 
nebola vyššia ako 33.193,92 € ( 2 %) – § 19, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
Povinnosť overiť účtovnú závierku zákon č. 308/1990 Zb. o slobode náboženskej viery 
a postavení cirkví a náboženských spoločností diecéznej charite neukladá.  V súlade so 
Stanovami Diecéznej charity Nitra, čl. V Hospodárenie DCH Nitra, bod 4.,  riaditeľ DCH Nitra 
predkladá výsledok hospodárenia za príslušný rok na schválenie diecéznemu biskupovi. Dňa 
1.7.2014 bola účtovná závierka predložená MsÚ v Nitre – odboru sociálnych služieb, ako súčasť 
Výročnej správy za rok 2013  bez dokladu o schválení ročnej účtovnej závierky.

Doklad o schválení výsledku hospodárenia diecéznym biskupom bol kontrolným orgánom  
dodatočne vyžiadaný. Kontrolovaný subjekt predložil schválenie výsledku hospodárenia za rok 
2013 diecéznym biskupom dňa 22.10.2014.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

B 4)   Použitie a vyúčtovanie finančného príspevku.
Prijímateľ predložil v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby, čl. 5, ods. 1 Mestu Nitra dňa 24.7.2013 vyúčtovanie príspevku za 
I. polrok 2013 a dňa 15.1.2014 vyúčtovanie príspevku za II. polrok 2013.
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Prehľad použitia poskytnutého príspevku za I. polrok 2013 (v eurách)

Názov položky – čerpanie podľa účelu: EUR:

Hrubé mzdy           9.260,99
Dohody mimopracovného pomeru                40,00
Odvody z miezd a dohôd do poistných fondov           3.287,09
Plyn           2.100,00
Odpad              472,23
Telefón, internet              291,00
Príspevok na stravu              409,19
Materiál                49,50
Opravy, údržba                90,00

Čerpanie príspevku spolu za I. polrok 2013:         16.000,00

Prehľad použitia poskytnutého príspevku za II. polrok 2013 (v eurách)

Názov položky – čerpanie podľa účelu: EUR:

Hrubé mzdy           10.361,02
Odvody z miezd a dohôd do poistných fondov             3.675,22
Plyn                590,00
Telefón, internet                201,00
Príspevok na stravu                622,76
Elektr. energia, voda                550,00

Čerpanie príspevku spolu za II. polrok 2013:           16.000,00

Prehľad použitia poskytnutého príspevku za celý rok 2013 (v eurách): 

Názov položky – čerpanie podľa účelu: EUR:

Hrubé mzdy           19.622,01
Dohody mimopracovného pomeru                 40,00
Odvody z miezd a dohôd do poistných fondov             6.962,31
Plyn             2.690,00
Odpad                472,23
Telefón, internet                492,00
Príspevok na stravu             1.031,95
Materiál                  49,50
Opravy, údržba                  90,00
Elektr. energia, voda                550,00

Čerpanie príspevku spolu za rok 2013:            32.000,00
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Kontrolný orgán prekontroloval všetky účtovné doklady, ktoré boli predložené 
k vyúčtovaniu finančného príspevku

Kontrolou bolo 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 i napriek tomu, že samotné úkony predbežnej finančnej kontroly obsahuje 
vnútroorganizačná smernica vydaná štatutárom Diecéznej charity Nitra, nebola  
predbežná finančná kontrola vykonávaná v súlade s citovaným zákonom – na dokladoch 
nebola  vyznačovaná. Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad pripravovanej 
finančnej operácie s uzatvorenou zmluvou, (§ 9 ods. 1 cit. zákona).

Záver

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa 23.10.2014. 
Zástupcom kontrolovaného subjektu bola odovzdaná na oboznámenie dňa 24.10.2014. 
Kontrolovaný subjekt nepredložil v stanovenom termíne do 27.10.2014 námietky k predloženej 
správe. 
      Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola prerokovaná dňa 29.10.2014.
Prerokovania správy sa zúčastnili Mgr. Ing. Juraj Barát, riaditeľ Diecéznej charity Nitry, Ing. 
Jana Rumanovská, ekonóm Diecéznej charity Nitra a Ing. Zuzana Jančovičová, dočasne poverená 
výkonom funkcie vedúci odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre. 

Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo kontrolovaným subjektom prijaté 
nasledovné opatrenie: 

1. Upraviť v rámci vnútorného obehu dokladov formu úkonov predbežnej finančnej kontroly 
nasledovne: Na doklade, ktorým sa preukazuje použitie finančného príspevku z rozpočtu 
mesta Nitry pred vykonaním finančnej operácie vyznačiť vykonanie predbežnej finančnej 
kontroly uvedením dátumu, podpisom zamestnanca, ktorý predbežnú kontrolu vykonal 
a textom : Pripravovaná finančná operácia so zameraním sa na hospodárnosť, efektívnosť, 
účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov je v súlade
a) s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov

           b) s predloženým rozpočtom. 
             Termín: do 1.12.2014                                      Zodpov.:. Ing. Jana Rumanovská
                                                                                                        ekonóm Diecéznej charity Nitra
  
     Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Diecéznej 
charite Nitra v Nízkoprahovom dennom centre – Dom charity sv. Rafaela, Štúrova 57,  Nitra na 
svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 4.11.2014 a odporučila
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
a) vziať  na vedomie
    Správu  o výsledku následnej finančnej kontroly  v Diecéznej     
    charite Nitra v Nízkoprahovom dennom centre – Dom charity    
     sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra  a opatrenie prijaté na   
     odstránenie nedostatku zisteného kontrolou
b) uložiť 
    hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia 
    prijatého na odstránenie nedostatku zisteného kontrolou
    T: 31.3.2015                                        
    K: MR
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