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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 Súkromnej   
základnej umeleckej škole TRALA, Ďurkova č. 18, Nitra
a) b e r i e   n a   v e d o m i e   
    Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Súkromnej
    základnej umeleckej škole TRALA, Ďurkova č. 18, 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
    T: 30.9.2015
    K:MR

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



                      Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra

                                                                   Správa
                                      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 a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a poverenia č. 16/2014 zo dňa 11.8.2014 
vykonala Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór, následnú finančnú kontrolu v Súkromnej 
základnej umeleckej škole TRALA, Ďurkova č. 18, Nitra.
Kontrolované obdobie: rok 2013
Kontrola bola vykonaná v čase od 9.9.2014 do 6.10.2014.

Predmet kontroly:
1/ Základné dokumenty školy
2/ Počet zamestnancov školy, počty žiakov
3/ Poskytnutie finančných prostriedkov mestom Nitra
4/ Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z
   rozpočtu mesta 
5/ Inventarizácia majetku
6/ Dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
   niektorých zákonov

1.Základné dokumenty školy

Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslom CD-2004–
12613/19712-1:096 zo dňa 11.8.2004 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Ďurková č. 18, Nitra s termínom od 
1.9.2005. Zriaďovacou listinou bola zriadená Súkromná základná umelecká škola TRALA
(ďalej len „SZUŠ“) s termínom začatia činnosti od 1.9.2005 v znení dodatkov č.1 a č.2.
Zriaďovateľom školy je Mgr. Alica Rétiová. Potvrdením Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR zo dňa 12.8.2013 bolo zaevidované Elokované pracovisko Hlavná 191, 
Lukáčovce a Elokované pracovisko, Školská 7, Veľký Kýr, ako súčasť Súkromnej základnej 
umeleckej školy TRALA, v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
SZUŠ je samostatnou neziskovou organizáciou. Štatút školy bol vypracovaný dňa 2.1.2006, 
v znení dodatkov č.1 a č. 2. V zmysle Štatútu školy poslaním SZUŠ je poskytovanie 
základného umeleckého vzdelania v štyroch odboroch: v hudobnom, literárno-dramatickom, 
výtvarnom a tanečnom v prípravnom štádiu, I. a II. stupni štúdia a v štúdiu pre dospelých. 
Školu riadi riaditeľ ako štatutárny orgán, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ školy. 
Škola mala v kontrolnom období účinné tieto interné smernice:

 Vnútorná smernica č.2/2008 o obehu účtovných dokladov
 Vnútorná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly č.1/2012
 Vnútorná smernica o mzdách a odmenách č.3/2008 v znení dodatkov č.1 a č.2
 Vnútorná smernica o používaní telefónov a internetu školy č. 6/2007
 Vnútorná smernica pre vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov č.1/2010 

v znení dodatku č.1



2. Počet zamestnancov školy, počty žiakov

Počet  zamestnancov v jednotlivých umeleckých odboroch v šk. r. 2012/2013 a v šk. r. 
2011/2012 uvádzame v tabuľke:

Umelecký odbor Šk.r. 2012/2013 Šk. r.2011/2012

Tanečný odbor             3               4

Výtvarný odbor             7                6

Literárno- dramatický odbor             2                3

Hudobný odbor           21              23

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby             1                0

Odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov upravuje Vnútorná smernica 
o mzdách a odmenách č.3/2008 v znení dodatkov č.1 a č.2. SZUŠ mala v kontrolnom období 
uzatvorených 23 dohôd o brigádnickej práci študentov, 12 dohôd o pracovnej činnosti 31 
dohôd o vykonaní práce a 18 pracovných zmlúv. Náhodným výberom bolo prekontrolované 
vyplácanie odmien uvedenými v dohodách a skutočne vyplatenými odmenami. Rozdiely 
zistené neboli.

V zázname z kontroly, ktorú vykonal Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre na 
základe predloženého výkazu Škol (MŠVVŠSR) 40 – 01 ku dňu 15.9.2012 bol uvádzaný 
tento počet žiakov do 15 rokov:
-forma štúdia  individuálna   152
-forma štúdia skupinová         437
Počet žiakov celkom           589

Kontrolou boli prekontrolované Rozhodnutia o prijatí žiaka do SZUŠ, či obsahujú všetky 
náležitosti a či je preukazný spôsob doručenia rozhodnutia  v zmysle zákona č. 138/2004 Z.z 
o správnom konaní.
Kontrolou bol zistený nedostatok: 
- vo väčšine prípadov Rozhodnutia o prijatí žiaka do SZUŠ neobsahujú všetky 
náležitosti (Poučenie), ktoré má rozhodnutie obsahovať v zmysle § 47 zákona č. 138/2004 
Z. z. o správnom konaní

Náhodným výberom boli porovnané Rozhodnutia o prijatí žiaka s pedagogickou 
dokumentáciou (triedne knihy). Rozdiely zistené neboli.

3. Poskytnutie finančných prostriedkov mestom Nitra

SZUŠ je financovaná z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
a VZN č. 1/2010 v znení dodatkov č.1, č.2, č.3 a č.4 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 
školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry.
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Mesto Nitra poskytlo finančné prostriedky SZUŠ na obdobie kalendárneho roka 2013 
vo výške 249 720 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov č.j. 741/2013/OŠMaŠ zo dňa 18.4.2013. Finančné prostriedky boli 
poskytnuté v 12 splátkach. Výpočet výšky finančných prostriedkov vychádzal zo schváleného 
VZN č. 1/2010 v znení dodatku č. 3 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia 
so sídlom na území mesta Nitry.

Výška dotácie na rok 2013 na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy v zmysle VZN 
č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so 
sídlom na území mesta Nitry uvádzame v tabuľke v (€):

Forma vzdelávania Súkromné školy

Individuálna forma          594,10

Skupinová forma          364,80

Na základe uznesenia vlády č. 52/2013, v súlade s § 3 výnosu MF SR z 9.12.2005 číslo 
26825/2005 -441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
bola SZUŠ v roku 2013 poskytnutá dotácia vo výške 8 298 € určená na zabezpečenie zvýšenia 
platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy 
v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 
2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov 
odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o 5% a na rozhodnutie vlády SR 
týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva 
zodpovedajúce úrovni 5% tarifných platov. Dotácia bola SZUŠ poskytnutá v štvrťročných 
intervaloch na základe písomných oznámení mesta o poskytnutí dotácie. Odbor školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Nitre nepožadoval vyúčtovanie použitia dotácie. Z tohto dôvodu 
SZUŠ nepredložila vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 8 298 €. 
Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky boli použité na platy odborných 
zamestnancov.

4.Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov

Následná finančná kontrola bola vykonaná z predložených dokladov týkajúcich sa použitia 
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitry. Cieľom kontroly bolo zistiť, či finančné 
prostriedky boli použité správne, oprávnene, hospodárne a efektívne.

Podľa vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2013 predloženého SZUŠ 
bolo použitie finančných prostriedkov nasledovné ( v €):

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV    104 712,52
620 Poistné a príspevok do poisťovní             74 144,81
630 Tovary a služby                                          70 373,65
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z toho:
632 Energia, voda a komunikácie                         8 902,16
636 Nájomné                                                    28 856,25
637 Služby                                                           32 615,24

640 Bežné transfery                                               489,02
SPOLU                                                              249 720,00

Položku 636 Nájomné tvorili výdavky, ktoré na základe uzatvorenej Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. 260/2010 v znení Dodatkov č. 1,2,3  boli uhrádzané prenajímateľovi 
TEKOS Slovakia, spol. s.r.o, kde predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov za 
účelom prevádzkovania Súkromnej základnej umeleckej školy, pod projektovou značkou –
TRALAŠKOLA. Dodatkom č. 3 bola dohodnutá doba trvania nájmu od 1.1.2013 do 
31.12.2016. Celkové ročné nájomné bolo stanovené vo výške 38 300 € bez DPH. 
Z finančných prostriedkov poskytnutých mestom Nitra bolo prenajímateľovi TEKOS
Slovakia spol. s.r.o. uhradené nájomné vo výške 28 725 €. Nájomné bolo uhrádzané v zmysle 
uzatvorenej zmluvy a jej dodatkov. 
Kontrolovaný subjekt mal v roku 2013 uzatvorenú Zmluvu o nájme č. 1808/2013/OK 
s mestom Nitra na dobu určitú  a to na 14.12.2013 za účelom podujatia Vianočný umelecký 
program žiakov Tralaškoly konaného v priestoroch Synagógy. Nájomné bolo uhradené vo 
výške 131,25 € s DPH. 

Položku 637 Služby tvorili výdavky na upratovanie a čistenie priestorov SZUŠ, ktoré boli 
zaplatené zhotoviteľovi Upratujemenr, s.r.o. v zmysle zmluvy o dielo, výdavky na odmeny 
vyplatené jednotlivým zamestnancom na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej 
činnosti, dohôd o brigádnickej práci študentov, na telefónne a elektronické komunikačné 
služby a na  vedenie účtovníctva v zmysle mandátnej zmluvy.

Predbežná finančná kontrola v kontrolnom období bola vykonávaná v zmysle zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ako aj Vnútornej smernice  na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly č. 
1/2012. Nedostatky zistené neboli.

Pri kontrole účtovných dokladov boli zistené tieto nedostatky:
- na účtovných dokladoch (faktúrach) nebola vykonaná vecná a formálna správnosť, čo 
nie je v súlade s čl. II Vnútornej smernice č. 2/2008 o obehu účtovných dokladov
- vo faktúrach č.1047158309, č. 1048611503, č. 1050089917, č. 1051527680 boli účtované 
zmluvné pokuty v celkovej výške 170 €, ktoré boli uhradené z finančných prostriedkov 
poskytnutých mestom Nitra dodávateľovi Telefónica Slovakia, s.r.o,  čo nie je v súlade 
so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č.j. 741/2013/OŠMaŠ, nakoľko 
finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie miezd a prevádzku SZUŠ 

5. Inventarizácia majetku

SZUŠ vykonala inventarizáciu pokladničnej hotovosti a inventarizáciu majetku v zmysle §
29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Inventarizáciou neboli zistené rozdiely 
medzi skutočným a účtovným stavom. 
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6. Dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
    predpisov

V kontrolnom období SZUŠ nezrealizovala  žiadnu zákazku z finančných prostriedkov 
poskytnutých mestom Nitra, pri ktorej by bolo potrebné verejné obstarávanie.

Záver:

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa 8.10.2014. So správou 
o výsledku následnej finančnej kontroly boli dňa 9.10.2014 oboznámení a v počte 1 výtlačok 
prevzali JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ, Mgr. Alica Rétiová, zriaďovateľ SZUŠ a PaedDr. 
Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu.

Dňa 14.10.2014 podala Mgr. Alica Rétiová, zriaďovateľ SZUŠ na útvar hlavého kontrolóra 
MsÚ v Nitre nasledovné námietky ku kontrolným zisteniam uvedenými v správe o výsledku 
následnej finančnej kontroly:

1.Námietku vyhodnotil kontrolný  orgán ako opodstatnenú. Opodstatnenosť námietky 
kontrolný orgán zohľadnil v Dodatku k správe o výsledku následnej finančnej kontroly 
v Súkromnej základnej umeleckej školy TRALA, Ďurkova č. 18, Nitra v zmysle § 13 ods. 2 
písm. e) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 
predpisov. Dodatok k správe je zapracovaný do správy o výsledku následnej finančnej 
kontroly. 

2.Námietku  ku kontrolnému zisteniu týkajúceho sa vyúčtovania zmluvných pokút kontrolný 
orgán vyhodnotil ako neopodstatnenú z dôvodu, že v zmysle čl. 3 Zmluvy č. 
741/2013/OŠMaŠ boli finančné prostriedky účelovo určené na financovanie miezd 
a prevádzku.
Pre úplnosť uvádzame celý text námietky predloženej zriaďovateľom školy.                                                         
Zmluvné pokuty mobilného operátora sú súčasťou riadnej Rámcovej zmluvy o poskytnutí 
osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických telefonických služieb č. 37968815/1 
s O2 Slovakia s.r.o., na základe ktorej s viazanosťou na dva roky operátor SZUŠ účtoval 
zľavu vo výške 5 % do faktúry pri zachovaní istého obratu v pretelefonovaní. Nakoľko 
v daných mesačných obdobiach limit pretelefonovaných minút SZUŠ nenaplnila, to znamená
SZUŠ telefonovala menej, bola riadne podľa vyššie uvedenej zmluvy udelená pokuta, ktorá je 
reálne dofinancovaním nepretelefonovanej sumy, resp. paušálu. Výška fakturovanej čiastky 
operátorovi ani v inkriminovaných prípadoch štyroch mesiacov neprekročila  Vnútornou 
smernicou č. 6/2007 o používaní telefónov a internetu školy v znení neskorších dodatkov 
stanovený mesačný limit. Z toho dôvodu SZUŠ nie je si vedomá porušenia Zmluvy 
o poskytnutí finančných prostriedkov poskytnutých mestom Nitra, nakoľko používanie 
mobilného telefónu je súčasťou riadnej prevádzky pre operatívnosť riadenia, komunikáciu 
s učiteľmi a rodičmi žiakov, jeho uvádzanie figuruje pre všetky spolupracujúce inštitúcie 
vrátane štatistických výkazov školy. Zmluvná pokuta je tiež riadnym legálnym obchodným 
postupom a ochranou záujmov mobilného operátora , s ktorým sa musí počítať a v niektorých 
prípadoch sa tomu nedá vyhnúť. Práve zmenou mobilného operátora zabezpečujúceho 
telefonické služby pre SZUŠ, aj napriek dočasným zmluvným pokutám v roku 2013, SZUŠ 
ušetrila rádovo mesačné desiatky €, o ktoré predchádzajúci zmluvný operátor fakturoval 
vyššie sumy v roku 2010 až 2011 za tie isté služby. 
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K zmene mobilného operátora SZUŠ určite viedol záujem hospodárnosti a efektívnosti 
použitia finančných prostriedkov. 
Samotné zmluvné pokuty boli dočasné s ohľadom na obchodnú zmluvu a konkrétny produkt 
a viazanosť so zľavou a v súčasnosti SZUŠ nie sú a nebudú fakturované. 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola prerokovaná dňa 23.10.2014 s Mgr. 
Alicou Rétiovou, Ing. Michaelou Hrončekovou, ekonómkou SZUŠ a PaedDr. Máriou 
Orságovou.

Na základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly boli Mgr. Alicou Rétiovou prijaté 
nasledovné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou:

1. Vydávať rozhodnutia riaditeľa o prijatí žiaka tak, aby spĺňali všetky náležitosti z.č.           
138/2004  Z.z. o správnom konaní, doplniť o časť Poučenie.
Termín: ihneď                                         Zodp.: Mgr. Adam Fulop, riaditeľ SZUŠ

2. Poveriť zamestnanca na výkon vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
a vypracovať Dodatok k Vnútornej smernici č. 2/2008 o obehu účtovných dokladov.
Termín: do konca októbra 2014              Zodp.: Mgr. Alica Rétiová, zriaďovateľ SZUŠ

Dňa 27.10.2014 bol vypracovaný Dodatok k Vnútornej smernici o obehu účtovných 
dokladov č.2/2008, ktorým boli poverení zamestnanci na výkon vecnej a formálnej 
správnosti účtovných dokladov. Dodatok nadobudne platnosť dňa 1.11.2014.

3. V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní osobitných podmienok pri poskytovaní     
elektronických komunikačných služieb č. 37968815/1 dňom 31.3.2013 uplynula doba 
viazanosti medzi SZUŠ a Telefónica Slovakia, s.r.o., zmluvné pokuty neboli už zo 
strany dodávateľa účtované a z toho dôvodu ani hradené z finančných prostriedkov 
poskytnutých  mestom Nitra.
Termín: trvale                                       Zodp.: Mgr. Alica Rétiová, zriaďovateľ SZUŠ

Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku následnej finančnej kontroly 
v Súkromnej základnej umeleckej škole TRALA, Ďurkova č. 18, 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 Súkromnej základnej umeleckej 
škole TRALA, Ďurkova č. 18, Nitra a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou

b) uložiť
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou
T: 30.9.2015
K:MR
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