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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 ARS Studio,  Škultétyho   ul.č.1  Nitra 
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Mesto Nitra – 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. 
v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na 1.polrok 
2014 a poverenia č. 7 zo dňa 28.3.2014 a poverenia č. 9/2014 zo dňa 16.5.2014 vykonali Ing. 
Kristína Porubská a Ing. Beáta Beniková, referentky kontroly, následnú finančnú kontrolu 
v Súkromnej základnej umeleckej škole ARS Studio, Škultétyho ul. č. 1 Nitra. 
 
Kontrolované obdobie: rok 2013 
Kontrola bola vykonaná od 7.4.2014 do 28.5.2014. 
 
Predmet kontroly: 
1/ základné dokumenty školy 
2/ personálne obsadenie školy, počty žiakov a študentov 
3/ poskytnutie a výška finančných prostriedkov 
4/ kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov 
5/ inventarizácia majetku 
6/ nájomné zmluvy 
7/ dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola prerokovaná s kontrolovaným subjektom 
dňa 30.4.2014.  
K správe o výsledku kontroly bol spracovaný dodatok. Podľa § 20 zákona 502/201 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
zmien sa dodatok k správe vypracúva okrem iného aj v prípade ak vyšli najavo nové 
skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe. 
Dodatok k správe o výsledku následnej finančnej kontroly bol prerokovaný s kontrolovaným 
subjektom dňa 2.6.2014 bez pripomienok. 
  
1.Základné dokumenty školy 
 
ARS – Studio – Štúdio umenia, občianske združenie zriadilo Súkromnú základnú umeleckú 
školu (ďalej len SZUŠ ARS Štúdio) zriaďovacou listinou zo dňa 10.5.2004 na dobu neurčitú 
ako neziskovú organizáciu. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo Súkromnú 
základnú umeleckú školu ARS Studio so sídlom Župné námestie č. 3, Nitra do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky dňa 31.12.2003 pod číslom 11708/2003-96. Škola 
začala svoju činnosť dňom 1.9.2004. Štatutárnym orgánom je riaditeľ školy PaedDr. Martin 
Laca. Ministerstvom školstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2012-8852/18510:3-916 
bolo zmenené sídlo školy na adresu Škultétyho č. 1, Nitra. Okrem školy v Nitre má SZUŠ 
ARS Studio   elokované pracovisko v Nových Zámkoch. 
 SZUŠ ARS Studio poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých 
odboroch (štúdiách): výtvarný, tanečný, divadelný, hudobný, audiovizuálna a multimediálna 
tvorba a pripravuje žiakov na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných školách 
umeleckého zamerania a na konzervatóriu a študentov  na štúdium na vysokých školách 
s umeleckým a umeleckopedagogickým zameraním. 
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2.Personálne obsadenie školy, počty žiakov a študentov 

Súkromná základná umelecká škola sa zaoberá výučbou žiakov do 15 rokov, ktorá je 
dotovaná Mestom Nitra, študentov nad 15 rokov a dospelých, ktorá je dotovaná Nitrianskym 
samosprávnym krajom. 
 
V zázname z kontroly, ktorú vykonal odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre ku dňu 
15.9.2012 bol uvádzaný tento počet žiakov do 15 rokov: 
 
Celkový počet žiakov                     921 
Forma štúdia - individuálna            208 
Forma štúdia – skupinová               713      
 
Ku kontrole boli predložené aj rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov do školy. 
Náhodným výberom boli porovnané rozhodnutia o prijatí žiaka s pedagogickou 
dokumentáciou ( triedne knihy). Rozdiely zistené neboli. 
 
Kontrolou boli zistené tieto nedostatky: 
- vo viacerých prípadoch nebol preukázaný spôsob doručenia rozhodnutia v zmysle § 51 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien, podľa 
ktorého sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením písomného 
vyhotovenia tohto rozhodnutia. 
 
SZUŠ ARS Studio mala v kontrolnom období uzavreté dohody o vykonaní práce s 10 
zamestnancami, dohody o brigádnickej práci študentov s  3 zamestnancami, zmluvy 
o poskytovaní služieb s  18 pedagógmi a zmluvy o poskytovaní služieb nepedagogického 
charakteru s 3 pracovníkmi.  
Kontrolou boli prekontrolované všetky faktúry za služby, kde cieľom bolo zistiť, či vykázané 
fakturované hodiny  súhlasia so skutočne odpracovanými hodinami uvádzanými vo výkaze 
poskytovaných služieb.  
 
Kontrolou bol zistený tento nedostatok: 
- na faktúrach a na výkazoch poskytovaných služieb nebola vykonaná predbežná 
finančná kontrola, čo je porušením § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších zmien. 
 
 
3.Poskytnutie a výška finančných prostriedkov 

Mesto Nitra na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č.j. 742/2013/OŠMaŠ 
poskytlo ARS Studio –Štúdiu umenia, občianskemu združeniu – zriaďovateľovi SZUŠ ARS 
Studio  na obdobie kalendárneho roka 2013 finančné prostriedky vo výške 383 670 €. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté v 12 splátkach. Finančné prostriedky boli účelovo                       
určené na financovanie miezd a prevádzky Súkromnej základnej umeleckej školy, Škultétyho 
1,Nitra. Výpočet výšky finančných prostriedkov vychádza zo schváleného VZN č. 1 /2010 
v znení dodatkov 1,2,3,4 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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4. Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov 
 
Následná finančná kontrola bola vykonaná na  účtovných dokladoch – výdavkové 
pokladničné doklady, príjmové pokladničné doklady, faktúry, bankové výpisy. Cieľom 
kontroly bolo zistiť, či finančné prostriedky boli použité správne, oprávnene, hospodárne, 
efektívne a či bolo ich použitie reálne.  
 
Použitie finančných prostriedkov poskytnutých mestom podľa vyúčtovania k 31.12.2013 bolo 
nasledovné: 
 
 Mzdy, platy, služobné príjmy s OOV     5 448 € 
 Poistné a príspevok do poisťovní            2 646 € 
 Tovary a služby                                     375 575 € 
Z toho:                         
 Energia, voda a komunikácie                      6 187 €                                                                                   
 Materiál                                                     41 608 € 
 Opravy a udržovanie                                 53 854 € 
 Nájomné                                                    28 755 € 
 Dopravné                                                   11 522 € 
 Služby                                                     233 649 € 
 
 V rámci opráv zrealizovala SZUŠ ARS Studio tieto opravy a stavebné práce: 

- VPD č. PVM 13038 zo dňa 14.5.2013 - renovácia okien a dverí – 1 000 € ( v Nitre 
a v Nových Zámkoch) 
-VPD č. PVM 13042 zo dňa 28.5.2013 -oprava radiátorov – 450 € (v Nitre a v Nových 
Zámkoch) 
- VPD č. PVM 13041 zo dňa 28.5.2013 -výroba kovových stojanov – 810 € (v Nitre 
a v Nových Zámkoch) 
- VPD č. PVM 13040 zo dňa 28.5.2013 - oprava elektrických zásuviek a vypínačov, údržba 
klimatizácie, výroba stmievačov pre  reflektory – 540 € ( v Nitre a v Nových Zámkoch) 
-VPD č. 13080 zo dňa 16.9.2013 -ladenie a oprava 3 ks klavírov – 190 € ( v Nových 
Zámkoch) 
 -VPD č. PVM 13092 zo dňa 8.10.2013 - oprava kávomlynca – 54 € 
- Zmluva o dielo zo dňa 15.6.2013 -opravy podláh – 5 030 €  
  (v Nitre- plávajúca podlaha 274,90 m 2 - 2 061,754 € 
               - linoleum 500,6 m2  - 1 501,80 € 
v Nových Zámkoch -  plávajúca podlaha 70 m2 – 1 115,80 € 
                                     -  linoleum 116,85 m 2 – 350 ,55 € ) 
- práce na zatlmení a oprave štúdií – 12 600 €  (v Nitre – 5 461,40 € 
                                                                             v Nových Zámkoch – 7 138,90 €)                                            
- Zmluva o dielo zo dňa 15.6.2013- dodávka a montáž 32 ks mreží na okná v Nitre – 3 000 €  
- Zmluva o dielo zo dňa 15.6.2013 – dodávka, montáž okien a maľovanie  - 9 000 €  
 (v Nitre – maľovanie 29 ks 240 x240 – 1740 € 
                  maľovanie   6 ks 240 x 180 – 300 €  
 v Nových Zámkoch- výmena okien 12 ks  149x 173 –  4 200 € 
                                    výmena okien 4 ks 125 x 178  -  1 284 € 
                                    výmena okien 6 ks 150 x 90 – 1 476 €) 
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- Zmluva o dielo zo dňa 15.6.2013- oprava omietok 180 m2 – 5 030 € (v Nitre a v Nových 
Zámkoch)  
- Zmluva o dielo zo dňa 15.6.2013 -  dodávka a montáž  sanity a zrkadiel – 6 150 €   
(v  Nitre –WC, batérie a príslušenstva– 2 881,10 € , zrkadlá 8 ks-  184 € 
 v Nových  Zámkoch – WC, batérie , umývadlá, príslušenstvo – 3 040 €, zrkadlo – 45 €)                                  
-Mandátna zmluva zo dňa 31.8.2013 -poradenstvo a stavebnotechnický dozor v Nových  
Zámkoch o výmere 271,73 m2 – 5 000€ 
-Mandátna zmluva zo dňa 31.8.2013 -  realizácia finalizácie a zmena podľa dohody pri 
prácach vykonávajúcich v mesiacoch júl   a august v Nových Zámkoch a v Nitre – 5 000 € 
 
Kontrolou účtovných dokladov boli zistené nedostatky: 
- účtovné doklady týkajúce sa zakúpenia vstupeniek na podujatia neboli kompletné- 
nebola priložená  prezenčná listina, z ktorej by bolo zrejmé, kto sa zúčastnil podujatia  
- v niektorých prípadoch k výdavkovým pokladničným dokladom, kde ako účel cesty sa 
uvádza preprava žiakov nebola priložená správa z cesty a prezenčná listina žiakov , 
ktorí sa zúčastnili daného sústredenia ( napr. VPD č. 13114 zo dňa 12.12.2013 vo výške 
385 € - cieľ cesty NR – Žilina, VPD č. 13053 zo dňa 13.6.2014 vo výške 209 € - cieľ cesty 
NR – Malacky, VPD č. 13056 zo dňa 21.6.2013 vo výške 410 € - cieľ cesty NR – Dolný 
Kubín), čím nie je preukazný účel cesty 
- k výdavkovým pokladničným dokladom, na ktorých bol vyznačený ako účel opravy, 
nebol priložený  preberací protokol , z čoho by bola zrejmá preukaznosť uvedeného 
účelu ( napr. VPD č. 13040 vo výške 540 €) 
- k VPD č. 13 029 vo výške 50 €, kde ako účel bolo zakúpenie vstupeniek, boli priložené 
vstupenky iba vo výške 45 € 
- k faktúre č. F – 2013027 zo dňa 17.11.2013 ( platba za sústredenie pre 45 osôb) vo 
výške 2 190, 60 € bola priložená správa zo sústredenia, podľa ktorej bolo zúčastnených 
44 osôb 
-k niektorým faktúram neboli  predložené dodacie listy a súpisy prác, napr.: fa. č.120088 
zo dňa 19.12.2013 vo výške 4980€ ( inžiniering k vlastnej nehnuteľnosti v Nitre) 
a fa. č.120091 zo dňa 20.12.2013 vo výške 4980€ ( poradenstvo k vlastnej nehnuteľnosti 
v Nitre ). Nakoľko predložené faktúry neboli dôveryhodné, tak riaditeľ bol písomne 
vyzvaný dňa 26.5.2014 na predloženie chýbajúceho súpisu prác k pôvodným faktúram. 
Ku dňu prerokovania  dodatku k správe chýbajúce doklady neboli predložené. 

Tým došlo k porušeniu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná 
jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne 
a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 
Na účte 518 006 boli účtované náklady na telefonické hovory, ktoré boli preplácané v plnej 
výške a to v celkovej čiastke 1 975,79 €.  
                                                                          
Kontrolovaný subjekt nemá stanovené limity hovorného na používané mobilné telefóny. 
 
Kontrolovaný subjekt ani v jednom prípade neoveril finančné operácie predbežnou 
finančnou kontrolou, čím kontrolovaný subjekt porušil § 9 zákona ods. 1 zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V zmysle Smernice zo dňa 3.9.2011 o vykonávaní predbežnej finančnej 
kontroly, ktorú má SZUŠ vypracovanú, predbežnú finančnú kontrolu vykonáva 
administratívna pracovníčka školy na všetkých účtovných dokladoch. 
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SZUŠ ARS Studio má vypracovanú Smernicu o prevádzkovaní motorových vozidiel zo dňa 1. 
2.2012. Škola využívala na služobné cesty 2 osobné motorové vozidlá typovej značky 
Peugeot 807 a Peugeot 3008. Ku  kontrole boli predložené záznamy jázd vozidiel. V roku 
2013 bolo vozidlom Peugeot 807 najazdených celkom 23 900 km a vozidlom Peugeot 3008 
bolo najazdených 23 952 km v celkovej výške 12 141,19 €. 
Kontrolou bol zistený nedostatok: 
- v záznamoch nie je uvedený účel cesty, podpis vodiča, z čoho nie je preukazné či 
služobné cesty súviseli s vyučovacím procesom. Z predložených záznamoch nie je ani 
preukazné, či sa vozidlom prepravovali aj ďalšie osoby. Tým došlo k porušeniu § 8 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť 
účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov a k porušeniu § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách, v zmysle ktorého zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na 
pracovnú cestu určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob 
dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty. 
 
5. Inventarizácia majetku. 
 
SZUŠ ARS Studio má vypracovanú vnútornú smernicu o vykonávaní inventarizácie majetku 
a inventarizácie pokladne zo dňa 2.9.2011.  
Kontrolou bolo zistené, že inventarizačný zápis z dokladovej inventarizácie neobsahoval 
meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie 
v účtovnej jednotke, čo nebolo v súlade s vnútornou smernicou školy a § 30 ods. 3 písm. d. 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Inventúrne súpisy taktiež neobsahovali náležitosti 
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
SZUŠ ARS Studio neeviduje a neinventarizuje materiál nakúpený z poskytnutých 
finančných prostriedkov mesta ( napr. hudobné nástroje). 
 
6. Nájomné zmluvy 
 
SZUŠ ARS Studio mala v kontrolnom období uzatvorené tieto nájomné zmluvy: 
-Nájomnú zmluvu – uzatvorenú medzi Základnou školou Škultétyho ul. č. 1, Nitra ako    
prenajímateľom a  ARS Studio – Štúdio umenia ako nájomcom. Prenajímateľ prenajal 
nájomcovi 6 nebytových priestorov, pavilóne G, ktoré sa nachádzajú v budove ZŠ Škultétyho 
ul. č. 1 za účelom jej využitia na poskytovanie odborného umeleckého vzdelania  
v jednotlivých umeleckých odboroch. Cena nájmu bola stanovená vo výške 1 925,24 € 
mesačne.                                                                          
- Nájomnú zmluvu č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov MO MS v Nových Zámkoch – 
uzatvorenú s Miestnym odborom Matice slovenskej v Nových Zámkoch zo dňa 27.6.2011 na 
dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov, t.j. kancelárie a 3 triedy 
za účelom vyučovania a s ním súvisiace činnosti. Cena nájmu bola stanovená vo výške  450 €   
 mesačne a cena za služby bola stanovená vo výške 420 € mesačne. 
- Nájomnú zmluvu – uzatvorenú s T.P.D. Transport s.r.o. zo dňa 28.9.2012, kde predmetom 
nájmu sú nebytové priestory na 1. poschodí v budove za účelom poskytovania odborného 
umeleckého vzdelania a činnosti s tým súvisiace. Cena nájmu bola stanovená vo výške 250 € 
bez DPH mesačne. 
- Nájomnú zmluvu – uzatvorenú s T.P.D. Transport s.r.o. zo dňa 28.9.2012, kde predmetom 
nájmu sú nebytové priestory na 3.poschodí v budove za účelom poskytovania odborného 
umeleckého vzdelania a činnosti s tým súvisiace. Cena nájmu bola stanovená vo výške 500 € 
s DPH mesačne. 
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SZUŠ ARS Studio mala v roku 2013 uzatvorené 3 nájomné zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov v Nových Zámkoch, v ktorých má zriadené elokované pracovisko. 
 V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a Metodického usmernenia č.13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencií 
elokovaných pracovísk a zmien školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného 
času mal zriaďovateľ povinnosť predložiť údaje a doklady o elokovanom pracovisku MŠ SR 
k 30.6.2013 na zaradenie do siete škôl. Zriaďovateľ školy nepredložil Ministerstvu 
školstva k 30.6.2013 údaje a doklady zriadeného elokovaného pracoviska v Nových 
Zámkoch  v zmysle § 39 c ods. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a tým elokované pracovisko k 30.6.2013 zaniklo.  V zmysle § 39 c 
ods. 1  Z. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a elokované 
pracoviská  zriadené do 31.12.2012 sú elokované pracoviská podľa tohto zákona. SZUŠ ARS 
Studio malo v kontrolnom období na elokovanom pracovisku v Nových Zámkoch počet 
žiakov 333, počet pedagogických  pracovníkov 16 ( z toho 2 vyučujú aj v Nitre) 
a nepedagogických pracovníkov 3. V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 
č.j. 742/2013/OŠMaŠ Mesto Nitra poskytlo SZUŠ ARS Studio finančné prostriedky na 
obdobie kalendárneho roka 2013 vo výške 383 670 € vrátane elokovaného pracoviska 
v Nových Zámkoch. 

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 

                                                                                        

Celkový počet žiakov na elokovanom pracovisku v Nových Zámkoch – 333, z toho: 

Individuálna forma – 70 žiakov       594,10x 70   =  41 587 € 
Skupinová forma –   263  žiakov     364,80x 263 = 95 942,40 € 
Spolu poskytnuté a vyčerpané finančné prostriedky na elokované pracovisko v Nových 
Zámkoch boli vo výške 137 529,40 €. 

7. Dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 
 
Kontrolovaný subjekt nemal v roku 2013 vypracovanú Smernicu o verejnom obstarávaní 
v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

SZUŠ ARS Studio  zadala zákazky v kontrolovanom období v prenajatých priestoroch  na 
tieto práce: 
- dodávka a montáž okien – 9 000 € 
- oprava podláh – 5 030 € 
- práce na zatlmení a oprave štúdií – 12 600 € 
- kompletná dodávka sanity – 6 150 € 
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- dodávka a montáž mreží    – 3 000 € 

Kontrolou bol zistený nedostatok: 
Povinnosť zadávať zákazky na  uskutočnenie prác verejným obstarávateľom vyplýva z 
§ 6 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ani jedna z uvedených 
zrealizovaných zákaziek nebola zadaná verejným obstarávaním. 
 
 
Na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich 
vzniku prijal riaditeľ SZUŠ ARS Studio nasledovné opatrenia: 
 
Opatrenie č. 1 : 
Zabezpečiť doplnenie tlačiva rozhodnutia o prijatí žiaka do SZUŠ ARS Studio o text: originál 
rozhodnutia prevzal: podpis rodiča alebo zákonného zástupcu. Tým sa zabezpečí povinnosť 
potvrdenia o prevzatí originálu rozhodnutia podpisom. 
Termín: ihneď                                               Zodp.: PaedDr. Martin Laca, riaditeľ SZUŠ 
                                                                                  Zuzana Adamcová, admin.pracovníčka 
                                                                                
Opatrenie č. 2: 
Vydať novú smernicu o predbežnej finančnej kontrole, ktorá bude obsahovať všetky 
náležitosti v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Termín: ihneď                                              Zodp.: Zuzana Adamcová, admin.pracovníčka                                
                                                                                 Eva Rendeková, ekonómka 
                                                                                 PaedDr. Martin Laca, riaditeľ SZUŠ 
Opatrenie č. 3 
Všetkých pedagogických pracovníkov poučiť o potrebe vypracovávať správu ku každému 
podujatiu, ktoré organizujú, o vypracovaní prezentačných listín zúčastnených osôb 
a dôslednosti, správnosti a presnosti vypracovaných dokumentov.  
Termín: ihneď                                              Zodp.: PaedDr. Martin Laca, riaditeľ SZUŠ 
                                                                            
Opatrenie č. 4 
Vydať a dodržiavať vnútornú smernicu o používaní služobných motorových vozidiel 
v intenciách zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 
Termín: ihneď                                              Zodp.: PaedDr. Martin Laca, riaditeľ SZUŠ  
                                                                                 Zuzana Adamcová, admin.pracovníčka 
                                                                                                                                                     
Opatrenie č. 5 
Zabezpečiť preukázateľnosť  účtovných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve. 
Termín: ihneď                                             Zodp.: PaedDr. Martin Laca riaditeľ SZUŠ  
                                                                                Zuzana Adamcová, admin. pracovníčka  
 
Opatrenie č. 6 
Zriaďovateľ vypracuje a predloží žiadosť na MŠ SR, v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Metodické usmernenia č. 13/2013 
o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencií elokovaných pracovísk a zmien 
školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času o zaradenie elokovaného 
pracoviska v Nových Zámkoch do siete škôl. 
Termín: ihneď                                                     Zodp.: PaedDr. Martin Laca riaditeľ SZUŠ  
                                                                                        Zuzana Adamcová, admin.pracovníčka  



9 
 

 
 
Opatrenie č. 7 
Vypracovať a dodržiavať smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
Termín: ihneď                                                    Zodp.: PaedDr. Martin Laca riaditeľ SZUŠ  
                                                                                       Zuzana Adamcová, admin.pracovníčka  
Opatrenie č. 8 
Vydať a dodržiavať smernicu o vykonávaní inventarizácie majetku a inventarizácie pokladne 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
Zabezpečiť vedenie evidencie a inventarizáciu majetku zakúpeného z poskytnutých verejných 
prostriedkov v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve. 
Termín: ihneď                                                   Zodp.: PaedDr. Martin Laca riaditeľ SZUŠ  
                                                                                      Zuzana Adamcová, admin.pracovníčka 
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 
Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku následnej finančnej kontroly 
v Súkromnej základnej umeleckej škole ARS Studio, Škultétyho ul.č. 1 Nitra na zasadnutí dňa 
10.6.2014 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie správu a prijaté 
opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, uložiť hlavnému kontrolórovi 
vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených   kontrolou 
k 31.1.2015 a odporučila primátorovi mesta vykonať kroky trestnoprávnej zodpovednosti voči 
zriaďovateľovi školy.  
 
 
 

 

                                                                                                                       

      

   

                                                                          

 

 

 

 

 

 


