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                                      Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
                                                                  Správa                                                                  
                                 o výsledku následnej finančnej kontroly č.22/2013 
 
 
 
 
    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 hlavného kontrolóra č.22/ 2013 zo 
dňa 3.12.2013 vykonali Ing. Beáta Beniková a Ing. Kristína Porubská referentky kontrolórky, 
následnú finančnú kontrolu v Materskej škole na ul. Párovská, Mostná a Bazovského, Nitra. 
 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Nitra – odbor školstva, mládeže a športu 
 
Kontrolované obdobie: rok 2012 
 
Kontrola bola vykonaná v termíne: 4.12.2013 – 20.12.2013 
 
Predmet kontroly: čerpanie finančných prostriedkov v MŠ Párovská, Mostná a Bazovského 
 
       Uznesením č. 235/2011- MZ zo dňa 4.8.2011, Mestské zastupiteľstvo v Nitre zrušilo 
Správu materských škôl v Nitre ako rozpočtovú organizáciu dňom 31.8.2011. Dňom 1.9.2011 
boli všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra bez právnej subjektivity 
organizačne začlenené pod odbor školstva, mládeže a športu. 
 
V zmysle § 6b ods. 2 zákona č.597/2003 Z.z. príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 
materskú školu na bežný školský rok sa určí ako súčin 8- násobku objemu finančných 
prostriedkov pripadajúceho na 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené diela 
platnej k 1.januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy v školskom 
roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok na výchovu 
a vzdelávanie pre materskú školu na nový školský rok sa určí ako súčin 4-násobku objemu 
finančných prostriedkov pripadajúceho na 15% sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa platnej k 1.septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí 
materskej školy v školskom roku ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.  
 
V zmysle Dodatku č. 2 k 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 bola určená dotácia na rok 2012 na 
dieťa materskej školy od troch rokov vo výške 1 493,49 €. 
 
Náklady na jedno dieťa  v kontrolovaných MŠ v sledovanom období boli čerpané vo výške: 
- MŠ Párovská 36 – 1 521 € 
- MŠ Mostná 1 -  1 963 € 
- MŠ Bazovského – 3 385 €  
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Počet detí, tried a zamestnancov v materskej škole Párovská 36 uvádzame v tabuľke: 
 
Materská škola Párovská 36            rok 2012            rok 2011 

 
Počet detí              131            125 
Počet tried                  6               6 
Počet pedagogických zamestnancov                12              12 
Počet nepedagogických zamestnancov                 8               8         
 
 
Čerpanie rozpočtu v MŠ + ZŠS Párovská 36 uvádzame v tabuľke: 
 
Položka   Čerpanie rozpočtu 
610+620 Mzdy + odvody    161 405 
630 Tovary a služby      42 248 
SPOLU    199 204 
 
 
MŠ Párovská 36 mala v kontrolnom období uzatvorenú Zmluvu o výpožičke s CVČ Domino 
za účelom záujmovej činností detí MŠ Párovská 36. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú 
od 19.9.2012 do 26.6.2013 s dojednanou dobou výpožičky od 15. 00 hod. do 15. 45 hod. 
Požičiavateľ dňom uzavretia tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne požičal a súčasne 
odovzdal a vypožičiavateľ vzal do svojho užívania časť nehnuteľnosti. 
 
Kontrolou boli taktiež preverené inventúrne súpisy. 
Riadna inventarizácia majetku MŠ Párovská 36 bola vykonaná v zmysle  §29 a §30 zákona 
431/2002 Z.z. ku dňu 31.12.2012. 
 
Inventarizáciou bol zistený skutočný stav majetku: 
021 budovy a stavby – 203 059,60€ 
022 stroje, prístroje a zariadenia – 29 881,24 
751 drobný hmotný majetok – 22 712,35 € 
 
Skutočný stav majetku bol totožný s účtovným stavom majetku. Inventarizáciou neboli 
zistené inventarizačné rozdiely. 
 
 
Počet detí, tried a zamestnancov v Materskej škole Mostná 1 uvádzame v tabuľke: 
 
Materská škola Mostná 1            rok 2012            rok 2011 

 
Počet detí                45              45 
Počet tried                  3                2 
Počet pedagogických zamestnancov                  4                4                  
Počet nepedagogických zamestnancov                  3                3 
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Čerpanie rozpočtu v MŠ + ZŠS Mostná uvádzame v tabuľke : 
 
Položka    Čerpanie rozpočtu 
610+620 Mzdy + odvody     71 773 
630 Tovary a služby     19 996 
SPOLU     88 320 
 
Riadna inventarizácia majetku MŠ Mostná 1 bola vykonaná v zmysle  §29 a §30 zákona 
431/2002 Z.z. ku dňu 31.12.2012. 
 
Inventarizáciou bol zistený skutočný stav majetku: 
022 stroje, prístroje a zariadenia – 2 480,00€ 
751 drobný hmotný majetok – 8 837,59€ 
 
Skutočný stav majetku bol totožný s účtovným stavom majetku. Inventarizáciou neboli 
zistené inventarizačné rozdiely. 
 
Počet detí, tried a zamestnancov v Materskej škole Bazovského1 uvádzame v tabuľke: 
 
Materská škola Bazovského1            rok 2012            rok 2011 

 
Počet detí               44              43 
Počet tried                 2                2 
Počet pedagogických zamestnancov                 4                4 
Počet nepedagogických zamestnancov               13              13  
 
Čerpanie rozpočtu v MŠ + ZŠS Bazovského 1 uvádzame v tabuľke: 
 
Položka     Čerpanie rozpočtu 
610+620 Mzdy + odvody      118 298 
630 Tovary a služby        34 117 
SPOLU      148 966 
 
Riadna inventarizácia majetku MŠ Bazovského bola vykonaná v zmysle § 29 a § 30 zákona 
č.431/2002 Z.z.. ku dňu 31.12.2012.  
 
Inventarizáciou bol zistený skutočný stav majetku: 
021 budovy a stavby – 223 983,37€ 
022 stroje, prístroje a zariadenia– 7 432,77€ 
751 drobný hmotný majetok – 21 312,73€  
  
Skutočný stav majetku bol totožný s účtovným stavom majetku. Inventarizáciou neboli 
zistené inventarizačné rozdiely. 
 
Kontrolou boli preverené uhradené faktúry, výdavkové pokladničné doklady ( zo dňa 
12.3.2012, 11.4.2012, 19.6.2012, 10.8.2012, 5.9.2012, 30.10.2012, 14.11.2012, 3.12.2012, 
26.1.2012, 4.4.2012, 31.5.2012, 20.6.2012, 27.6.2012, 15.10.2012, 3.12.2012, 4.9.2012, 
24.9.2012, 24.10.2012, 29.10.2012, 7.12.2012, 11.12.2012 a platobné poukazy pre jednotlivé 
materské školy.  
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Kontrolou účtovných dokladov nebolo zistené neefektívne, nehospodárne a neúčelné čerpanie 
finančných prostriedkov. 
                                                             
Vzhľadom k tomu, že neboli zistené žiadne nedostatky bol vypracovaný Záznam o výsledku 
následnej finančnej kontroly. 
Záznam bol vypracovaný dňa 20.12.2013. S obsahom Záznamu boli oboznámení a v počte 1 
výtlačok prevzali dňa 20.12.2013 JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ a PaedDr. Mária 
Orságová vedúca odboru školstva a mládeže.  
 
 
Mestská rada v Nitre prerokovala správu o výsledku kontroly dňa 7.1.2014 a uznesením 
č.60/2014-MR  odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať správu na vedomie. 
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