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Mestské zastupiteľstvo – 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  a doplnkov  a poverenia  č. 14/2012 – NFK‐  zo dňa 25.7.2012  vykonala 
Ing. Kristína Porubská a Ing. Beáta Beniková, referentky kontroly, následnú finančnú kontrolu 
ZŠ Cabajská ul. č.2 v Nitre. 
Kontrola bola vykonaná v čase od 26.7.2012 do 13.9.2012 s prerušením. 
 
Kontrolované obdobie: rok 2011 
Kontrolovaný subjekt: ZŠ Cabajská ul. č. 2, Nitra 
 
Predmet kontroly: 
‐kontrola základných dokumentov – počet žiakov, počet pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, počet tried 
‐ kontrola efektívnosti a hospodárnosti čerpania finančných prostriedkov 
‐ inventarizácia majetku 
‐  dodržiavanie  z.  č.  502/2001  Zb.  z.  o finančnej  kontrole  a vnútornom  audite  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
‐ dodržiavanie z. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 

1. Kontrola základných dokumentov 
 

ZŠ  bola  zriadená  Mestom  Nitra  ako  samostatná  rozpočtová  organizácia  s právnou 
subjektivitou  na  základe  Zriaďovacej  listiny  č.  O/2002/000312  zo  dňa  15.3.2002  v znení 
neskorších dodatkov. Zriaďovateľom školy  je Mesto Nitra. Na základe ustanovenia § 22 z.č. 
596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve    a o zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a  v súlade  s  uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 342/2008 – MZ zo dňa 16.10.2008 Mesto Nitra vydalo úplné znenie 
Zriaďovacej listiny č. O/2002/000312 zo dňa 15.3. v znení neskorších dodatkov. 
Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka školy Mgr. Dana Rapavá, ktorá bola vymenovaná do 
funkcie na päťročné  funkčné obdobie s účinnosťou od 1.3.2009. Riaditeľku školy vymenúva 
a odvoláva primátor Mesta Nitra na návrh Rady školy. 
 
ZŠ  má vypracované dokumenty:  
‐ Organizačný poriadok 
‐ Smernica o užívaní predplatnej karty SAD 
‐ Smernica o cestovných náhradách 
‐ Smernica o prideľovaní a používaní služobného mobilného telefónu a stanovení limitu jeho 
bezplatného používania 
‐ Zásady pre tvorbu a použite sociálneho fondu  
‐ Smernica o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami  
‐ Smernica o školskom úraze 
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‐ Smernica o inventarizácii 
‐ Smernica o vedení pokladne 
‐ Smernica o obehu účtovných dokladov 
‐ Smernica o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
Personálne obsadenie ZŠ k 31.12.2011 uvádzame v tabuľke: 
 

Zamestnanci      k 31.12.2011 

Učitelia                19 

Vychovávatelia                 5 

Nepedagogickí pracovníci                10 

                                         
Počet žiakov a počet tried k 31.12.2011 uvádzame v tabuľke: 
 

Počet žiakov, počet tried      k 31.12.2011 

Počet žiakov             297 

Počet tried              15 

ZŠ má uzatvorené tieto zmluvy: 
‐  Ing.  Viliam  Kompas  ‐  Zmluva  o spolupráci  –    uskladnenie  a práce  spojené  s distribúciou 
ovocia a ovocných štiav  
‐ CS‐ FRUIT s.r.o.‐  Zmluva na dodávku a odber čerstvého a konzervovaného ovocia a zeleniny 
‐ FOLK Slovakia Ltd‐ s.r.o.‐ dodávka a odber sortimentu čerstvého alebo mrazeného ovocia a 
zeleniny 
‐  SPŠS  –  Cabajská    4  ‐  Zmluva  o stravovaní  cudzích  stravníkov  ‐  študentov  SPŠS 
a zamestnancov SPŠS (odber obedov pre študentov SPŠS) , 
‐ CORADO – SOAT, s.r.o. ‐ Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu 
‐ Obvodný úrad v Nitre ‐ Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu ( výpožička centrálne 
zabezpečovacieho materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh civilnej ochrany) 
‐  Zmluva  o zabezpečovaní  úloh  v oblasti  ochrany  pred  požiarmi  a bezpečnosti  a ochrany 
zdravia pri práci  
‐ KOMENSKY, s.r.o. ‐ Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice 
‐  SNIEŽIK‐    Zmluva  o umiestnení  mraziarenského  boxu  za  účelom  skladovania  a predaja 
výrobkov distribuovaných firmou Sniežik  
‐ JM – EDEN ‐Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach  
‐ Konex SK plus s.r.o. – dodávka potravinárskeho tovaru 
‐ LŠ s.r.o.‐  Zmluva o dodávke tovaru – čistiace potreby 
‐ Lindstrom ‐  Zmluva o servisnom prenájme rohoží 
‐  Tatranská  mliekareň  a.s.  ‐    Kúpna  zmluva  uzavretá  v rámci  projektu  „Školský  mliečny 
program“ 
‐  Zmluva pre dodávku tovaru pre verejné stravovanie 
‐ILLE‐ zmluva o službe nájomného servisu (prenechanie, montáž a zásobovanie dávkovačov) 
‐ PD Ivánka pri Nitre – Obchodná zmluva pre predaj mäsa a mäsových výrobkov 
‐ Milmark Milan Košťál – Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach 
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‐ Nitrazdroj a.s. – Kúpna zmluva o dodávke tovaru 
 
2.Kontrola efektívnosti a hospodárnosti čerpania finančných prostriedkov 
 
Kontrolou boli prekontrolované: všetky pokladničné doklady ZŠ a ŠJ,  faktúry, objednávky.  
 
Prehľad plnenia rozpočtu uvádza tabuľka (v €): 
 
Príjmová časť rozpočtu  (prenesené kompetencie): 
 

     Názov      Rozpočet     Skutočnosť    % plnenia 

Nedaňové príjmy             350              337            96.2 

Z  prenajatých  budov, 
priestorov a objektov 

           350              337            96.2 

Dotácia  na  prenesené 
kompetencie 

     312 026       312 026          100.0 

Dotácia  na  kapitálové 
výdavky z MŠVVaŠ SR 

       40 278         40 278          100.0 

Dotácia  MŠVVaŠ  na 
vzdelávanie  žiakov  zo 
SZP 

           699,3             699,3           100.0 

Dotácia MŠVVaŠ SR za 
mimoriadne  výsledky 
žiakov 

           200              200          100.0 

Vzdelávacie poukazy           7 235           7 235          100.0 

Projekt  MŠVVaŠ  SR 
Elektronizácia knižníc 

         2 750           2 750          100.0 

Odchodné           3 268           3 268          100.0 

Spolu        366 806,3       366 793,3            99.9 

 
‐ ZŠ bola v roku 2011 poskytnutá  z MŠVVaŠ SR finančná čiastka 40 278,‐€, ktorá bola použitá 
na rekonštrukciu hygienických zariadení v hlavnej budove ZŠ 
‐  ZŠ  boli  poukázané  z MŠVVaŠ  SR  nenormatívne  finančné  prostriedky  na  skvalitnenie 
podmienok  na  výchovu  a vzdelávanie  žiakov  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia  vo 
výške 699,3,‐€. 
‐ za mimoriadne výsledky žiakov boli ZŠ poukázané finančné prostriedky vo výške 200,‐ € 
‐ v zmysle § 6 z.č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ,SŠ a školských zariadení a v znení neskorších 
predpisov  a v zmysle  §  15  z.č.  523/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy 
v znení neskorších predpisov boli poskytnuté finančné prostriedky na projekt Elektronizácia 
knižníc vo výške 2750,‐€ 
‐  ZŠ  bol  poskytnutý  aj  finančný  príspevok  na  základe  Zmluvy  č.  6  – BV/2011  o poskytnutí 
finančného príspevku‐ zmluvné strany Nitrianska komunitná nadácia a ZŠ Cabajská 2 uzavreli  
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zmluvu  na  realizáciu  projektu  :  Deň  malého  záchranára.  Nitrianska  komunitná  nadácia 
poskytla Základnej škole finančný príspevok vo výške 200,‐€. 
                                                                   
Výdavková časť rozpočtu  (prenesené kompetencie): 
 

Kód  Názov       Rozpočet    Skutočnosť    % plnenia 

610  Mzdy       185 463        185 507           100.0 

620  Odvody        65 283         65 440         100.2 

630  Tovary a služby        71 789         71 589           99.7 

640  Bežné transfery          3 644            3 643                     99.9 

712  Rekonštrukcia  a 
modernizácia 

       40 278         40 278         100.0 

  Spolu       366 457        366 457          100.0 

 
Základnej  škole  v zmysle  z.č.  597/2003  Z.z.  o financovaní  ZŠ,  SŠ  a školských  zariadení 
a v znení neskorších predpisov a v zmysle § 15 z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej  správy  v znení  neskorších  predpisov  boli  rozpočtovým  opatrením  č.17  poukázané 
účelovo  určené  nenormatívne  finančné  prostriedky  na  výchovu  a vzdelávanie  žiakov  zo 
sociálne znevýhodneného prostredia na VII. – XII. mesiac vo výške 349,65,‐€. Tieto finančné 
prostriedky neboli zahrnuté do  rozpočtu roku 2011.  
 
Príjmová časť rozpočtu (originálne kompetencie) ŠKD: 
 

Kód  Názov     Rozpočet     Skutočnosť       % plnenia 

  Dotácia        34 840        34 840           100.0 

232 002  Za školské kluby          4 600          4 489             97.6 

  Spolu        39 440        39 329             99.7 

Škola vyberá mesačný príspevok za školský klub 5,‐€ mesačne. 
 
Výdavková časť rozpočtu ŠKD: 
 

Kód  Názov      Rozpočet    Skutočnosť     % plnenia 

610  Mzdy, platy       23 300       23 223            99.6 

620  Odvody         8 202         8 375          102.1 

630  Tovary, služby         7 670         7 493            97.7 

642  Bežné transfery            268            238            88.8 

  Spolu       39 440       39 329            99,7 
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Príjmová časť rozpočtu – ŠJ  
 

Kód  Názov     Rozpočet    Skutočnosť    % plnenia 

  Dotácia       30 030       30 030          100.0 

223 003  Za stravné       20 000       17 629            88.1 

  Spolu       50 030       47 659            95.2 

Príjem za stravné predstavuje príjem od cudzích stravníkov – študenti a zamestnanci zo SPŠ 
stavebnej  
 
Výdavková časť rozpočtu – ŠJ 
 

Kód  Názov      Rozpočet   Skutočnosť   % plnenia 

610  Mzdy, platy        29 482      29 376         99,6 

620  Odvody        10 378      10 288         99.1 

630  Tovary a služby        10 170        7 995         78,6 

  Spolu        50 030      47 659         95,2 

 
Pri kontrole účtovných dokladov bolo zistené: 
‐  výdavkové pokladničné doklady nie sú vedené chronologicky podľa dátumu zakúpeného 
tovaru  (  napr.  VPD  55  s dátumom  2.2.2011,  VPD  51  s dátumom  15.1.2011,  VPD  50 
s dátumom 28.3.2011) 
‐ v niektorých prípadoch boli účtovné doklady nečitateľné (napr. VPD 70, VPD 63, VPD 62, 
VPD 61,VPD 55, VPD 114, VPD 34, VPD 33) 
‐ k  faktúre  č. 10316 zo dňa 28.11,k faktúre  č. FV 1100102 zo dňa 28.9.2011 a k faktúre  č. 
10335 zo dňa 6.12.2011 nie je priložená objednávka 
Tým  bol  porušený  §  8  z.č.  431/2002  Z.z.  o účtovníctve  ,  pretože  účtovná  jednotka  je 
povinná  viesť  účtovníctvo  správne,  úplne,  preukázateľne,  zrozumiteľne  a spôsobom 
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 
Kontrolou  nebolo  zistené  nehospodárne,  neefektívne  a neúčelne  vynaloženie  finančných 
prostriedkov. 
 
3.Inventarizácia majetku 
 
Ku  kontrole  bol  predložený  inventarizačný  zápis  z vykonanej  inventarizácie  majetku 
a záväzkov  a inventúrne  súpisy  drobného  hmotného  majetku  a hmotného  investičného 
majetku. Inventarizácia bola vykonaná na príkaz riaditeľky zo dňa 14.11.2011. Inventarizácia 
bola vykonaná k 31.12.2011. Inventarizácia bola vykonaná v zmysle §29 a § 30 z.č. 431/2002 
Z.z o účtovníctve.  
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Stav majetku k 31.12.2012 uvádza tabuľka  (v €): 
 

       Druh majetku      Stav skutočný       Stav účtovný 

Dlhodobý hmotný majetok ‐021         910 094,72         910 094,72 

Dlhodobý hmotný majetok ‐ 022           23 972,93           23 972,93 

Pozemky ‐ 031           61 065,48           61 065,48 

Drobný hmotný majetok ‐ 751           37 573,33           37 573,33 

 
Inventarizáciou nebol zistený inventarizačný rozdiel. 
                                                                    
4.Dodržiavanie  zákona  č.  502/2001  Z.  z.  o finančnej  kontrole  a vnútornom  audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

ZŠ  má  vypracovanú  Smernicu  o finančnej  kontrole  a vnútornom  audite.  Smernica 
upravuje  vykonávanie  predbežnej  finančnej  kontroly.  Vykonanie  predbežnej  finančnej 
kontroly (neskôr PFK)  sa potvrdí pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby na kontrolovaný 
doklad pripravovanej finančnej operácie. 
Kontrolou boli zistené tieto nedostatky:  
‐  PFK  nebola  vôbec  vykonávaná  na  faktúrach  za  január,  február  a  marec  ,  ktoré  boli 
vystavené  dodávateľom  pre  Zariadenie  školského  stravovania  ZŠ  Cabajskej,  čo  nie  je 
v súlade  s  §  9  ods.  1  zákona  č.  502/2001  Z.z.  o finančnej  kontrole  a vnútornom  audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
‐  na  objednávkach,  ktoré  vystavovalo  Zariadenie  školského  stravovania  ZŠ,  nebola 
vyznačená odhadovaná  cena a v niektorých prípadoch nebola vykonávaná PFK,  čo nie  je 
v súlade  s  §  9  ods.  1  zákona  č.  502/2001  Z.z.  o finančnej  kontrole  a vnútornom  audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. objednávka č. 0602011 zo dňa 5.10.2011, 
objednávka č. 36/2011 zo dňa 4.10.2011, objednávka č. 6/2011 zo dňa 9.9.2011) 
‐ nesúlad v dátumoch medzi PFK vykonanou na objednávke a PFK na faktúre (napr. PFK na 
objednávke  č.  80/2011  bola  vykonaná  15.12.2011  a PFK  na  faktúre  bola  vykonaná 
15.11.2011, PFK na objednávke č. 73/2011 bola PFK vykonaná 10.11.2011 a PFK na faktúre 
bola vykonaná 7.11.2011, na objednávke č. 108/2011 bola PFK vykonaná 19.12.2011 a na 
faktúre bola vykonaná 6.12.2011) 
‐ nesúlad medzi  dodaním tovaru a vystavenou objednávkou (napr. dátum dodania tovaru 
bol 4.4.2011 a objednávka č. 114  bola vystavená 10.4.2011) 
‐ v niektorých prípadoch chýbal  podpis a dátum uskutočnenej PFK (napr. na objednávke č. 
109 zo dňa 15.4.2011, na faktúre č. 42110563) 
 
5.Dodržiavanie  zákona  č.  25/2006  Z.z.  o verejnom  obstarávaní  v znení  neskorších 
predpisov 
 
  ZŠ má vypracovanú Smernicu pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie 
tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác. 
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Prieskum trhu bol uskutočnený na tieto stavebné práce: 
‐ maliarske a natieračské práce‐ na základe telefonického dohovoru predložené boli 3 cenové 
ponuky.    Zákazku  v sume  2 980,08,‐€  uskutočnila  firma  JUMA  Nitra,  s.r.o.,  ktorá  mala 
 najnižšiu cenovú ponuku 
‐  oprava  triedy  –na  základe  telefonického  dohovoru  predložené  boli  3  cenové  ponuky,  
zákazku uskutočnila firma Roman Petrovič – staviteľ v sume 6 593,77,‐ €, ktorá mala najnižšiu 
cenovú ponuku 
 
ZŠ uskutočnila verejným obstarávaním tieto stavebné práce: 
‐  rekonštrukcia  hygienických  zariadení  –  na  základe  výzvy  na  predkladanie  ponúk  boli 
predložené 3 cenové ponuky. Zákazku uskutočnila firma Ing. Vladimír Hruška NITROS v sume 
40 781,53,‐ €, ktorá mala najnižšiu cenovú ponuku. S firmou bola uzatvorená Zmluva o dielo 
č. 02/2011/VO.  
 
Nedostatky neboli zistené. 
 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa 13.9.2012.  
 
Na  základe  správy  o výsledku  následnej  finančnej  kontroly  ZŠ  Cabajská  za  rok  2011  boli 
k zisteným nedostatkom prijaté nasledovné opatrenia: 
Opatrenie č. 1 
Výdavkové  pokladničné  doklady  viesť  chronologicky  podľa  dátumu  zakúpeného  tovaru 
a zabezpečiť čitateľnosť účtovných dokladov. 
Termín: ihneď                                                                                     Zodp. tajomníčka školy 
                                                                                                                      vedúca ŠJ 
Opatrenie č. 2 
Tovar v ŠJ objednávať len písomne formou objednávky. 
Termín: ihneď                                                                                        Zodp.: vedúca ŠJ 
 
Opatrenie č.3 
Zabezpečiť vykonávanie predbežnej finančnej kontroly u všetkých dokladov. 
Termín: ihneď                                                                                          Zodp.: vedúca ŠJ 
                                                                    
Opatrenie č. 4 
Na objednávkach vyznačiť odhadovanú cenu tovaru alebo služieb, vytvoriť  súlad v dátumoch 
medzi  PFK  vykonanou  na  objednávke  a PFK  vykonanou  na  faktúre,  zosúladiť  vystavenie 
objednávky s dodaním tovaru do ŠJ. 
Termín: ihneď                                                                                            Zodp.: vedúca ŠJ 
 
Zamestnankyne zodpovedné za nedostatky zistené kontrolou: 
Vedúca ŠJ: Margita Guzmická 
Tajomníčka ZŠ : Ida Látečková 
 
Uplatnené opatrenie:  
Upozornenie na neplnenie pracovných povinností vyplývajúcich z náplne práce 
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Mestská rada v Nitre prerokovala Správu o výsledku kontroly dňa 2.10.2012 a uznesením č. 
491/2012‐MR odporučila  Mestskému  zastupiteľstvu  v Nitre  vziať  správu  a opatrenia  na 
odstránenie nedostatkov na vedomie. 


