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                                                                             Číslo poradia: 

 

 

Správa 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  30.01.2014 

 

 

 

 

 

K bodu programu:  

Správa o výsledku kontroly „Kontrola   hospodárenia   školy  s názvom: Základná škola  

Nábrežie  A.  Stodolu  1863,   031  01 Liptovský  Mikuláš  za  obdobie  od  01 .01.2012  

do 31.12.2012“ 

 

 

 

        Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správu 

 

 

 

 

Predkladá :       Podpis predkladateľa:                                                                                 

JUDr. Bibiana Kuchárová                                                            

hlavná kontrolórka mesta     ......................................                                                            

 

 

 

Spracovateľ:       Podpis spracovateľa: 

- JUDr. Bibiana Kuchárová 

  hlavná kontrolórka mesta     .................................... 

- Ing. Eva Mikulášová 

  špecialistka útvaru – vedúca kontrolnej skupiny  .................................... 

- p. Jana Stančeková 

  referentka útvaru – členka kontrolnej skupiny  .................................... 

 

 

 

 

Počet strán : 22 

Počet výtlačkov : 40  

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.01.2014 

 



 

2 

 

 

Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:  

Správa o výsledku kontroly „Kontrola   hospodárenia   školy  s názvom: Základná škola  

Nábrežie  A.  Stodolu  1863,   031  01 Liptovský  Mikuláš  za  obdobie  od  01 .01.2012  

do 31.12.2012“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly : 

 „Kontrola   hospodárenia   školy  s názvom: Základná škola Nábrežie  A.  Stodolu  1863,  

031  01 Liptovský  Mikuláš  za  obdobie  od  01 .01.2012 do 31.12.2012“ 
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Správa o výsledku kontroly 

 

I. Označenie kontroly:  Kontrola hospodárenia školy s názvom: Základná škola Nábrežie A. 

Stodolu 1863,  031 01  Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012.   

  

II. Kontrolný orgán: 

JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ust. § 18f ods.1 písm. d) Zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov správu o výsledku 

vykonanej kontroly (ďalej v texte len „kontrolný orgán“) 

 

III. Kontrola vykonaná :  na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Liptovský Mikuláš na II. polrok 2013  schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva 

mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „ MsZ“) číslo 48/2013 zo dňa 23.05.2013 

 

IV. Kontrolovaný subjekt : Základná škola Nábrežie A. Stodolu 1863, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 37810456 – rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mesta Liptovský 

Mikuláš (ďalej v texte len „ZŠ“ alebo „kontrolovaný subjekt“) 

 

V. Kontrolované obdobie:  01.01.2012 do 31.12.2012 

 

VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly: 

 

1.1. Všeobecné záväzné právne predpisy v platnom znení pre kontrolované obdobie : 

 

a) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení : 

 od 01.04.2010 do 29.02.2012 

 od 01.03.2012 do 30.06.2013 

 ( ďalej v texte len „Zák. 502/2001 Z.z.“) 

b) Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení : 

 od 01.03.2009 

(ďalej v texte len „Zák. č. 583/2004 Z.z. “) 

c) Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v platnom znení: 

 od 01.01.2012 do 29.02.2012 

 od 01.03.2012 do 31.07.2012 

 od 01.08.2012 do 30.09.2012 

 od 01.10.2012 do 31.12.2012 

(ďalej v texte len „Zák. č. 523/2004 Z.z.“) 

d) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

 od 01.01.2012 do 29.12.2012 

 od 30.12.2012  

              ( ďalej v texte len „Zák. č. 431/2002 Z.z.“) 
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e) Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 od 01.03.2011 do 31.12.2012 

 ( ďalej v texte len „Zák. č. 596/2003 Z.z.“) 

f) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 od 01.01.2012 do 31.08.2012 

 od 01.09.2012 do 31.12.2012 

( ďalej v texte len „Zák. č. 245/2008 Z.z. “) 

g) Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zák. č. 564/2004 Z.z.“) 

h) Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 od 01.01. 2012  do 22.10.2012 

 od 23.10.2012 do 31.10.2013 

(ďalej v texte len „ Zák. č. 317/2009 Z.z.“) 

i) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a doplnení niektorých zákonov 

 od 01.01.2011 do 31.01.2012 

 od 01.02.2012 do 30.06.2012 

 od 01.07.2012  

(ďalej v texte len „Zák. č. 283/2002 Z.z.“) 

j) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a doplnení niektorých zákonov 

od 01.01.2012 do 31.08.2012 

od 01.09.2012 do 31.12.2012 

(ďalej v texte len „ Zákonník práce“) 

k) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení : 

 od 01.01.2012 do 31.01.2012 

 od 01.02.2012 do 08.03.2012 

 od 09.03.2012 do 17.02.2013 

(ďalej v texte len „Zák. č. 25/2006 Z.z.“) 

 

1.2. Interné  predpisy mesta : 

 

a) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15/2011/INO účinné od 

01.07.2011 (ďalej v texte len „Pravidlá“) 

b) Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení (ďalej v texte len „ Zásady 

finančného hospodárenia“) 

c) Zásady hospodárenia s majetkom mesta č. 7/2011/INO účinné  od 06.05.2011 do 14.05.2012 

(ďalej v texte len  „ Zásady 1“) 

d) Zásady hospodárenia s majetkom mesta č. 15/2012/INO účinné od 15.05.2012 (ďalej v texte 

len  „ Zásady 2“) 

e) Smernica o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v meste Liptovský Mikuláš č. 24/2011/INO  účinná od 28.11.2011 (ďalej v texte 

len „ Smernica inventarizácie“) 
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f) Smernica upravujúca postup pri prenajímaní voľných nebytových priestorov v správe 

a užívaní škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš 

účinná od 01.03.2007 (ďalej v texte len „Smernica nebytových priestorov“) 

g) Metodický pokyn pre výpočet prevádzkových nákladov na prenájom nebytových priestorov – 

telocviční zo dňa 01.10.2009 (ďalej v texte len „Metodický pokyn“) 

 

1.3  Interné predpisy ZŠ : 

a) Vnútorná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly zo dňa 01.03.2012 (ďalej 

v texte len „ Smernica finančnej kontroly“) 

b) Zásady finančného hospodárenia základnej školy účinné od 01.05.2011 (ďalej v texte len 

„Zásady finančného hospodárenia“) 

c) Vnútorná smernica o cestovných náhradách zo dňa 01.09.2012 (ďalej v texte len „Smernica 

o cestovných náhradách“) 

d) Vnútorná smernica č. 2/2012 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb, faktúr za 

tovary a služby účinná od 01.01.2012 (ďalej v texte len „Smernica zverejňovania zmlúv“) 

e) Vnútorná smernica č. 3/2011 verejného obstarávateľa ZŠ k verejnému obstarávaniu zákaziek 

s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných 

prác účinná od 20.05.2011 (ďalej v texte „Smernica verejného obstarávania“) 

 

VII. Predmet kontroly: 

 

Kontrolný orgán vykonal kontrolu v súlade s ust § 18 ods. 1, § 18e  Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení,  podľa pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených v ust. §§ 13 – 

25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení a v internom 

predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta 

Liptovský Mikuláš č. 2/2008/INO účinné od 20.09.2008. 

 

Účelom kontroly bolo :  

 zistiť, či kontrolovaná problematika bola v kontrolovanom období v organizácii vykonávaná 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vybranými internými predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, ako aj 

s internými predpismi ZŠ  

 

Predmetom kontroly bolo: 

1. Pôsobnosť kontrolovaného subjektu  

 Zriaďovacia listina ZŠ 

2. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami 

 Zaradenie a odmeňovanie zamestnancov  ZŠ  

 Kontrola nájomných zmlúv 

 Preverenie postupov pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa Zásad 1, Zásad 2 

3. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu rozpočtovej organizácie 

 Plnenie príjmového a výdavkového rozpočtu za rok 2012 

4. Kontrola zostavenia účtovnej závierky 

 Predpisy upravujúce vedenie účtovníctva, štruktúru a obsah účtovnej závierky 

 Správa o hospodárení školy za rok 2012 



 

6 

 

5. Kontrola vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

 Preverenie správnosti evidencie majetku a záväzkov vrátane inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov 

6. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001 Z.z.  

 Dodržiavanie a uplatňovanie ust. § 9 ods. 1 až 3 Zák. č.502/2001 Z.z. 

7. Plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly, splnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly 

vykonanej útvarom hlavného kontrolóra pod č. 1/FK/2009 

 

VIII. Kontrolné zistenia  

 

1. Pôsobnosť kontrolovaného subjektu  

 

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie ZŠ  

  

Zriaďovacia listina pre ZŠ bola predmetom kontroly, ktorá bola vykonaná Útvarom hlavného 

kontrolóra v dňoch 22.05.2012 až 31.05.2012, kde neboli zistené nedostatky. 

 

2. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami 

 

Zaradenie a odmeňovanie zamestnancov  ZŠ  

 

Prekontrolované bolo zaradenie  zamestnancov do kariérového stupňa, zaradenie zamestnancov do 

platových tried  a pracovných tried  a  určenie tarifných platov zamestnancov  k 01.01.2012 a to u:  

 

 Mgr. Dany Gajdošovej, učiteľky druhého stupňa ZŠ s druhou atestáciou - riaditeľky školy 

 Mgr. Jarmily Pokrievkovej, špeciálny pedagóg ZŠ s prvou atestáciou  

 Mgr. Márie Matyášovej, učiteľky prvého stupňa ZŠ s prvou atestáciou 

 Mgr. Zuzany Piovarčiovej, učiteľky prvého stupňa ZŠ s prvou atestáciou  

 

Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka  ZŠ bolo do funkcie menovaná primátorom mesta dňa 22.06.2012 

s účinnosťou od 01.08.2012  na päťročné funkčné obdobie podľa ust. § 3 ods. 2 Zák. č. 596/2003 Z.z.  

Riaditeľka  ZŠ bola podľa ust. § 27 Zák. č. 317/2009 Z.z. zaradená do kariérového stupňa „učiteľ 

druhého stupňa ZŠ s druhou atestáciou“. Podľa Zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 

341/2004 Z.z. bola zaradená  platovej triedy a pracovnej triedy . Na základe zaradenia bol riaditeľke  

ZŠ určený „Oznámením o výške a zložení funkčného platu“ dňa 01.01.2012 mesačný plat. 

Pri stanovení funkčného platu bola riaditeľke ZŠ započítaná prax. 

 

Mgr. Jarmila Pokrievková  bola podľa ust. § 27 Zák. č. 317/2009 Z.z. zaradená do kariérového 

stupňa „ špeciálny pedagóg  ZŠ s prvou  atestáciou“. Podľa Zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády 

SR č. 341/2004 Z.z. bola zaradená do platovej triedy a pracovnej triedy. Na základe zaradenia Mgr. 

Jarmile Pokrievkovej  bol  určený „Oznámením o výške a zložení funkčného platu“  dňa 01.01.2012 

mesačný plat.  Pri stanovení funkčného platu bola Mgr. Jarmile Pokrievkovej  započítaná prax. 

 

Mgr. Mária Matyášová  bola podľa ust. § 27 Zák. č. 317/2009 Z.z. zaradená do kariérového stupňa 

„učiteľ prvého stupňa ZŠ s prvou  atestáciou“. Podľa Zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 
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341/2004 Z.z. bola zaradená do  platovej triedy a pracovnej triedy. Na základe zaradenia Mgr. Márie 

Matyášovej  bol  určený „Oznámením o výške a zložení funkčného platu“  dňa 01.01.2012 mesačný 

plat. Pri stanovení funkčného platu bola Mgr. Mária Matyášovej  započítaná prax. 

Dňa 01.09.2012 bol Mgr. Márie Matyášovej určený  „Oznámením o výške a zložení funkčného platu“  

funkčný plat, kde  bol  priznaný osobný príplatok podľa ust. § 10 Zák. 553/2003 Z.z.  

 

Mgr. Zuzana Piovarčiová  bola podľa ust. § 27 Zák. č. 317/2009 Z.z. zaradená do kariérového stupňa 

„učiteľ prvého stupňa ZŠ s prvou  atestáciou“. Podľa Zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 

341/2004 Z.z. bola zaradená do  platovej triedy a pracovnej triedy. Na základe zaradenia Mgr. Zuzane 

Piovarčiovej  bol  určený „Oznámením o výške a zložení funkčného platu“  dňa 01.01.2012 mesačný 

plat. Pri stanovení funkčného platu bola Mgr. Zuzane Piovarčiovej  započítaná prax. 

Dňa 01.09.2012 bol Mgr. Zuzane Piovarčiovej určený  „Oznámením o výške a zložení funkčného 

platu“  funkčný plat, v ktorom  bol  priznaný  osobný príplatok podľa ust. § 10 Zák. 553/2003 Z.z.  

 

U prekontrolovanej vzorky bolo zistené, že uvedení zamestnanci boli zaradení do platových tried a do 

kariérového stupňa v súlade s cit. právnymi predpismi. 

 

Kontrola nájomných zmlúv 

 

Prenájom nebytových priestorov upravovala Smernica nebytových priestorov nadobudla účinnosť 

01.03.2007. Prílohou Smernice nebytových priestorov bol Metodický pokyn pre výpočet 

prevádzkových nákladov na prenájom nebytových priestorov – telocviční, ktorý bol vypracovaný dňa 

01.10.2009. ZŠ mala vypracovaný pre rok 2012 výpočet prevádzkových nákladov na prenájom 

nebytových priestorov. 

 

ZŠ  mala uzatvorených 22 zmlúv o nájme nebytových priestorov, z ktorých bola  prekontrolovaná 

vybraná vzorka uzatvorených nájomných zmlúv a to : 

1. Zmluva č. AS – 10 – 2012 

2. Zmluva č. AS – 13 – 2012 

3. Zmluva č. AS – 19 – 2012 

 

1. Zmluva č. AS – 10 – 2012  

Predmet nájmu : nebytové priestory  o výmere 256 m
2 

Účel nájmu : chodba ZŠ  

Výber nájomcu : na základe žiadosti 

Zmluvné strany :  

 prenajímateľ : ZŠ  

 nájomca : MEKKA, s.r.o., Dánsky dom 6a, 945 01 Komárno  

Zmluva uzatvorená : 13.04.2012 

Zverejnenie zmluvy : 13.04.2012 

Dátum účinnosti zmluvy : od  14.04.2012 

Doba nájmu : doba určitá dňa 14.04.2012 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. – spolu 7 hod. 

Výška  nájomného :  80 €  

Splatnosť nájomného :  dňa 14.04.2012 v hotovosti do pokladne ZŠ    

       Kontrola zaplatenia nájomného : dňa 14.04.2012 v hotovosti do pokladne ZŠ 
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2. Zmluva č. AS – 13 – 2012  

Predmet nájmu : nebytové priestory  o výmere 404 m
2 

Účel nájmu : telocvičňa ZŠ  

Výber nájomcu : na základe žiadosti 

Zmluvné strany :  

 prenajímateľ : ZŠ  

 nájomca : Karate klub Liptovský Mikuláš zastúpený: Ladislav Mlynarčík – predseda 

klubu, Nábrežie J. Kráľa č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš   

Zmluva uzatvorená : 24.09.2012 

Zverejnenie zmluvy : 24.09.2012 

Dátum účinnosti zmluvy : od  25.09.2012 

Doba nájmu : doba určitá od 01.10.2012 do 31.12.2012 každý štvrtok v čase od 17,00 hod. do 

18,00 hod. (október 4 hod., november 5 hod., december 4 hod. – spolu 13 hod.) 

Výška  nájomného :  100 €  

Splatnosť nájomného :  do 14 dní odo dňa začatia nájmu na účet  ZŠ    

       Kontrola zaplatenia nájomného : dňa 09.10.2012 vo výške 100 € do pokladne ZŠ 

 

3. Zmluva č. AS – 19 – 2012  

Predmet nájmu : nebytové priestory  o výmere 404 m
2 

Účel nájmu : telocvičňa ZŠ  

Výber nájomcu : na základe žiadosti 

Zmluvné strany :  

 prenajímateľ : ZŠ  

 nájomca : Jakub Sedláček, Gaštanová 511/3, 031 01 Liptovský Mikuláš   

Zmluva uzatvorená : 24.09.2012 

Zverejnenie zmluvy : 24.09.2012 

Dátum účinnosti zmluvy : od 25.09.2012 

Doba nájmu : doba určitá od 29.09.2012 do 22.12.2012 každú sobotu v čase od 14,30 hod. do 

16,30 hod. (október 8 hod., november 8 hod., december 8 hod. – spolu 26 hod.) 

Výška  nájomného :  178 €  

Splatnosť nájomného :  do 14 dní odo dňa začatia nájmu na účet  ZŠ    

       Kontrola zaplatenia nájomného : dňa 14.11.2012 vo výške 178 € do pokladne ZŠ 

 

Prekontrolované Zmluvy o nájme nebytových priestorov  boli uzatvorené v súlade so Smernicou 

nebytových priestorov a Metodickým pokynom a podpísané riaditeľkou ZŠ na základe Poverenia 

primátora mesta zo dňa 15.12.2011. 

 

Preverenie postupov pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa Zásad 1, Zásad 2 

 

Postup pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou upravoval v roku 2012 čl. 11 Zásad 1 

účinných od 06.05.2011 do 14.05.2012  a čl. 11 Zásad  2 účinných od 15.05.2012.  

Podľa Zásad 1 a Zásad 2  vykonala ZŠ 5 prieskumov trhu na :    

1. Stolárske práce a stavebný materiál vo výške 720,00 € s DPH 

2. Nákup kancelárskej techniky vo výške 301,31 € s DPH 

3. Nákup nábytku vo výške 1 143 € s DPH 

4. Nákup školských potrieb pre deti v HN vo výške 169,00 € s DPH 
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5. Maliarske práce vo výške 1 450 € s DPH 

 

Podľa čl. 11 bod 2  2.1. Zásad 1 postup pri  zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou s predpokladanou 

hodnotou nižšou a súčasne rovnou ako 500 € s DPH pri tovaroch a službách a s predpokladanou 

hodnotou nižšou a súčasne rovnou ako 1 000 € bez DPH vrátane pri stavebných prácach  v priebehu 

kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa uzaviera na obdobie dlhšie ako jeden 

kalendárny rok nie je zodpovedný zamestnanec povinný vykonávať činnosti pre zadávanie zákaziek 

s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. V takomto prípade sa priamo 

vystavuje objednávka, alebo realizuje nákup v obchodnej sieti. Objednávka sa vystavuje podľa 

príslušných vnútorných predpisov. 

Podľa  čl.11 bod 2 2.1.  Zásad 1 boli vykonané prieskumy trhu na : 

 Stolárske práce a stavebný materiál vo výške 720,00 € 

 Nákup kancelárskej techniky vo výške 301,31 € 

 Nákup nábytku vo výške 1 143,00 € s DPH  

 

Stolárske práce a stavebný materiál  

 

Obstarávateľom  boli oslovení 3 uchádzači a to:  

 Peter Trnovský, ALINO HOLZ, IČO: 44231997, Miesto podnikania: 03223 Prosiek 67, Zápis: 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš čís. živ. reg. 540-14264, ktorý ponúkol cenu 720 € (ďalej 

len „Peter Trnovský ALINO HOLZ“) 

 Dušan Chovanec, IČO: 43334920, Miesto podnikania : 03214 Gôtovany 185, Zápis: Okresný 

úrad Liptovský Mikuláš, čís. živ. reg. 540-12714, ktorý ponúkol cenu 880 € 

 Miroslav Sálus – SALAJ, IČO: 40451852, Miesto podnikania : 03104 Liptovský Mikuláš, 

Žiarska 602/2, Zápis: Okresný úrad Liptovský Mikuláš čís. živ. reg. 505-9477, ktorý ponúkol 

cenu 1 020 € 

 

Podľa Zápisu z prieskumu trhu cenovú ponuku predložili všetci oslovení uchádzači. 

Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol vypracovaný dňa 31.01.2012, v ktorom bol vybratý 

záujemca  Peter Trnovský ALINO HOLZ, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.  Zápis z prieskumu trhu 

a výberu uchádzača bol podpísaný zástupcom primátora mesta. ZŠ bola dňa 31.01.2012 vystavená 

objednávka č.1/V, ktorá bola  podpísaná riaditeľkou ZŠ . Dodávateľské faktúry za stolárske práce  boli  

ZŠ  uhradené  dňa 16.02.2012 vo výške 770 € s DPH na účet dodávateľa.  

 

Nákup kancelárskej techniky 

 

Obstarávateľom  boli oslovení 3 uchádzači a to:  

 Ing. Eva Bordigová, IČO: 30517486, Miesto podnikania: 03101 Liptovský Mikuláš, 

Borbisova1, Zápis: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, čís. živ. reg. 505 - 1916, ktorá ponúkla 

cenu 301,31 € (ďalej len „Eva Bordigová“) 

 XEPAP, spol. s.r.o., Sídlo: Jesenského 4703 Zvolen 960 01, IČO: 31 628 605, Zápis: OROS 

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2696/S, ktorý ponúkol cenu 565,87 € 

 RIMINO SYSTEM. s.r.o., Sídlo: Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 

44562837, Zápis: OROS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 54210/L , ktorý ponúkol cenu 331,25 € 

 

Podľa Zápisu z prieskumu trhu cenovú ponuku predložili všetci oslovení uchádzači. 
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Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol vypracovaný dňa 29.02.2012, v ktorom bol vybratý 

záujemca  Ing. Eva Bordigová, ktorá ponúkla najnižšiu cenu.  Zápis z prieskumu trhu a výberu 

uchádzača bol podpísaný zástupcom primátora mesta. ZŠ bola vystavená dňa 29.02.2012 objednávka 

č. 2/V, ktorá bola podpísaná riaditeľkou ZŠ . Dodávateľské faktúry boli  ZŠ  uhradené  dňa 

28.03.2012, 21.06.2012, 13.07.2012 a 28.09.2012 vo výške 346,15 € s DPH na účet dodávateľa.  

 

Nákup nábytku  

 

Obstarávateľom  boli oslovení 3 uchádzači a to: 

 TRILAB s.r.o., Sídlo: Družstevná 367/1, Nedožery – Brezany 972 12, IČO: 44 849 737, 

Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 21809/R, ktorý ponúkol cenu 1 303 € s DPH 

 Daffer spol. s.r.o., Sídlo: Včelárska 1, Prievidza 971 01, IČO: 36320439, Zápis: OROS 

Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12881/R ktorý ponúkol cenu 1 143  € (ďalej len „Daffer, 

spol. s.r.o.“) 

 RS – Centrum  s.r.o.  Sídlo: Riečna ulica II. 1824/85, Prievidza 971 01, IČO: 43 826 229, 

Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 18467/R, ktorý ponúkol cenu 1 326 € s DPH 

 

Podľa Zápisu z prieskumu trhu cenovú ponuku predložili všetci oslovení uchádzači. 

Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol vypracovaný dňa 30.04.2012, v ktorom bol vybratý 

záujemca  Daffer spol. s.r.o., ktorý ponúkol najnižšiu cenu.  Zápis z prieskumu trhu a výberu 

uchádzača bol podpísaný zástupcom primátora mesta. ZŠ bola vystavená objednávka č.4/V, ktorá bola 

podpísaná riaditeľkou ZŠ . Dodávateľská faktúra bola  ZŠ  uhradená  dňa  28.12.2012  vo výške  1 143 

€ s DPH na účet dodávateľa.  

 

Podľa čl. 11 bod 2  2.2. Zásad 1 postup pri  zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou od 500 € 

do výšky 5 000 € bez DPH vrátane pri tovaroch a službách, s predpokladanou hodnotou od 1 000 € do 

10 000 € bez DPH vrátane pri stavebných prácach v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti  

zmluvy, ak sa uzaviera na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, keď sa má vykonať prieskum trhu, 

čím sa rozumie osobné, telefonické, elektronické zisťovanie podmienok zabezpečenia predmetu 

obstarávania, vlastné skúsenosti, porovnávanie cien v cenníkoch, katalógoch, na internete atď. 

Výsledok prieskumu musí  byť zapísaný v tlačive prieskum trhu a predložený na podpis primátorovi 

mesta. Na základe prieskumu trhu zodpovedný vedúci  pripraví zmluvu podľa platných predpisov.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období ZŠ vykonala podľa čl. 11 bod 2 2.2. Zásad 1  

jeden prieskum trhu a to na nákup školských potrieb pre deti v HN, keď  obstarávateľom  boli 

oslovení 3 uchádzači.  Podľa Zápisu z prieskumu trhu cenové ponuky predložili 3 uchádzači a to: 

 Mgr. Roman Pospíšil, IČO: 45291438, Miesto podnikania: 05801 Poprad, Moyzesova 3285/6 

Zápis: Okresný úrad Poprad, čís. živ. reg. 740 - 25154, ktorá ponúkla cenu 403 € 

 Vanda Vojačeková _ Neo, IČO: 41367286, Miesto podnikania: 97101 Prievidza, Riečna 

1830/83, Zápis: Okresný úrad Prievidza, čís. živ. reg. 340 - 19800 , ktorý ponúkol cenu 260 € 

 Daffer spol. s.r.o., Sídlo: Včelárska 1, Prievidza 971 01, IČO: 36320439, Zápis: OROS 

Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12881/R,  ktorý ponúkol cenu 169 € (ďalej len „Daffer, spol. 

s.r.o.“) 

 

Podľa Zápisu z prieskumu trhu cenovú ponuku predložili všetci oslovení uchádzači. 
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Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol vypracovaný dňa 30.03.2012, v ktorom bol vybratý 

záujemca  Daffer, spol. s.r.o.  ktorý ponúkol najnižšiu cenu.  Zápis z prieskumu trhu a výberu 

uchádzača bol podpísaný primátorom mesta. Dňa 30.03.2012 bola uzatvorená Rámcová zmluva 

o dodávke školských a kancelárskych potrieb na dobu určitú do 30.03.2014. V Rámcovej zmluve bola 

v čl. V. dojednaná cena predmetu zmluvy počas trvania zmluvy vo výške najviac 9 980 € bez DPH. 

Dodávateľské faktúry boli  ZŠ  uhradené  dňa 19.03.2012 a dňa 25.10.2012  vo výške 2 506,60 € 

s DPH na účet dodávateľa.  

 

Zistené nedostatky č.1 : 

 

a) ZŠ ako verejný obstarávateľ neurčila pred začatím obstarávania nákupu školských potrieb pre 

deti v hmotnej núdzi predpokladanú hodnotu zákazky podľa pravidiel výpočtu predpokladanej 

zákazky podľa ust. § 5 Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a nezadefinovala zákazku 

v závislosti od finančných limitov podľa ust. § 4 cit. zákona za tým účelom, aby rozhodla 

o správnom postupe, ktorý využije  pri výbere zmluvného partnera v procese obstarávania 

podľa Zásad 1,  

 

b)  v dôsledku nedostatku uvedeného v predchádzajúcom písm. došlo k nesúladu medzi 

realizáciou prieskumu trhu, ktorý bol uskutočnený spôsobom podľa Čl. 1 bod 2.2.2 Zásad 1, 

čiže ako keby predpokladaná hodnota zákazky s nízkou hodnotou bola určená pri tovaroch 

a službách v rozmedzí od 500,00 € do 5 000,00 € bez DPH a Rámcovou zmluvou o dodávke 

školských potrieb a kancelárskych potrieb, ktorá  bola uzavretá na zákazku do 9 980,00 €, čiže 

na takú zákazku s nízkou hodnotou, ako keby jej predpokladaná hodnota bola stanovená podľa 

čl. 11 bod 2.2.3. Zásad 1, čo pri tovaroch a službách predstavuje hodnotu zákazky vyššiu ako 

5 000,00 € a nižšiu ako 10 000,00 € bez DPH.     

 

Podľa čl. 11 bod 2  2.1. Zásad 2 postup pri  zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou 

ako  1 000 € bez DPH pri tovaroch , s predpokladanou hodnotou nižšou ako  2 000 € bez DPH pri 

službách a s predpokladanou hodnotou nižšou ako 3 000 € bez DPH  pri stavebných prácach 

v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa uzaviera na obdobie dlhšie ako 

jeden kalendárny rok, nie je zodpovedný zamestnanec povinný vykonávať činnosti pre zadávanie 

zákaziek s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. V takomto prípade ide 

o jednorazové nákupy alebo služby na ktoré je možné priamo vystaviť objednávku.   

 

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období ZŠ vykonala podľa čl. 11 bod 2 2.1. Zásad 2  

jeden prieskum trhu a to na maliarske práce, keď  obstarávateľom  boli oslovení 3 uchádzači.  Podľa 

Zápisu z prieskumu trhu cenové ponuky predložili 3 uchádzači a to: 

 Rastislav Tomčík, IČO: 41325303, Miesto podnikania: 031 01 „Liptovský Mikuláš, Andice 

30, Zápis: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, čís. živ. reg. 540 - 11008, ktorý ponúkol cenu 

1 907,50 € 

 Martin Benický,  IČO: 44689861, Miesto podnikania: 031 01 Liptovský Mikuláš, Benice 28 

Zápis: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, čís. živ. reg. 540 - 14937 , ktorý ponúkol cenu 1 450 

€ (ďalej len „Martin Benický“) 

 Jaroslav Háčik,  IČO: 46348107, Miesto podnikania: 031 01 Liptovský Mikuláš, Andice 26 

Zápis: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, čís. živ. reg. 540 - 16877 , ktorý ponúkol cenu 2 055 

€ 

 



 

12 

 

Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača bol vypracovaný dňa 19.12.2012, v ktorom bol vybratý 

záujemca Martin Benický., ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Zápis z prieskumu trhu a výberu uchádzača 

bol podpísaný zástupcom primátora mesta. Dňa 19.12.2012 bola vystavená objednávka č. 3/V , ktorá 

bola  podpísaná riaditeľkou ZŠ. Dodávateľská faktúra bola ZŠ uhradená dňa 31.12.2012 vo výške 

1 450 € na účet dodávateľa. 

 

3. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu rozpočtovej organizácie 

 

Plnenie príjmového a výdavkového rozpočtu za rok 2012 

 

MsZ uznesením č. 119/ 2011 schválilo rozpočet mesta na rok 2012, kde súčasťou rozpočtu bol 

rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov rozpočtovej organizácie ZŠ.   

Bežné príjmy v roku 2012 boli MsZ schválené vo výške 5 329 €, ktoré  boli v priebehu roka   

upravené rozpočtovými opatreniami  na výšku  18 637 €. Ich skutočné plnenie dosiahlo výšku  

18 637,29  €, čo predstavuje plnenie 100 %.  Príjmy pozostávali z poplatkov za ŠKD zákonných 

zástupcov detí vo výške 819,50 a z bežných príjmov vo výške 17 817,79 €.  

V roku 2012 bežné výdavky boli v MsZ schválené vo výške 392 469  €, ktoré boli počas roka 

upravené na výšku  385 197 €.  Skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 381 957,40 €, čo 

predstavovalo plnenie 99,16  %. 

Kapitálové príjmy a  výdavky neboli MsZ na rok 2012 schválené. 

K 31.12.2012 boli nevyčerpané prostriedky vo výške 3 239,58 € odvedené na účet mesta Liptovský 

Mikuláš. 

V priebehu roka 2012 boli 27  rozpočtovými opatreniami vykonané riaditeľkou školy rozpočtové 

zmeny a následne úpravy rozpočtu v súlade s ust. § 6 ods. 4  bod 4.3. Pravidiel rozpočtového 

hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš. Podľa ust. § 6 ods. 5 Pravidiel kontrolovaný subjekt 

v kontrolovanom období viedol operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach 

vykonaných v priebehu rozpočtového roka.  

Kontrolovaný subjekt zatrieďoval bežné výdavky v súlade s ust. § 4 ods. 7 Zák. č. 583/2004 Z.z. 

a Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje 

druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 

 

4. Kontrola zostavenia účtovnej závierky 

 

Predpisy upravujúce vedenie účtovníctva, štruktúru a obsah účtovnej závierky 

 

ZŠ viedla v kontrolovanom období účtovníctvo podľa Zák. č. 431/2002 Z.z. a  podľa Opatrenia MF 

SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.  

Druhová klasifikácia rozpočtovej klasifikácie označovala druh rozpočtu, ktorý bol súčasťou rozpočtu 

mesta. 

Organizačná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie umožňovala identifikáciu rozpočtových operácií 

podľa kapitol. 

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedila rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na 

hlavné kategórie a umožňovala identifikáciu. 

Podľa ust. § 17 ods. 2 Zák. č. 431/2002 Z.z. bola vypracovaná dňa 30.01.2013 k dátumu 31.12.2012  

účtovná závierka, ktorá obsahovala všetky všeobecné náležitosti a to: 

a) názov účtovnej jednotky 
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b) identifikačné číslo 

c) deň, ku ktorému sa zostavuje 

d) deň jej zostavenia 

e) obdobie, za ktoré sa zostavuje 

f) podpisový záznam štatutárneho orgánu, podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie 

účtovnej závierky a podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za vedenie účtovníctva 

 

Okrem všeobecných náležitosti účtovná závierka podľa § 17 ods. 3 Zák. č. 431/2002 Z.z. obsahovala 

tieto súčasti: 

a) súvahu 

b) výkaz ziskov a strát 

c) poznámky 

 

Účtovná závierka bola spracovaná podľa Opatrenia MF SR z 5.12.2004 č. MF/25755/2007-31, ktorým 

sa  ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej 

účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty 

z rámcovej účtovnej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou v účtovnom rozvrhu. Poznámky sa 

zostavujú tak, aby informácie v nich boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné 

a spoľahlivé. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie. Podľa cit. Opatrenia sa riadna účtovná závierka rozpočtovej 

organizácie  predkladá zriaďovateľovi do 01.02. nasledujúceho účtovného obdobia, súvaha a výkaz 

ziskov a strát do 05.02. nasledujúceho účtovného obdobia a poznámky do 31.03. nasledujúceho  

účtovného obdobia. Kontrolou bolo zistené, že súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky boli 

spracované v termíne na Oddelení ekonomiky MsÚ v súlade s cit. Opatrením nakoľko účtovníctvo je 

spracovávané na MsÚ. 

 

K zostaveniu účtovnej závierky boli použité: 

a) interné vnútorné predpisy, napr. k vykonaniu inventarizácie, k postupu uzávierkových prác 

a pod. 

b) účtovné knihy 

c) evidencia majetku 

d) inventarizačný zápis 

e) účtovná závierka bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

 

Kontrolovaný subjekt postupoval pri spracovaní účtovných výkazov podľa Opatrenia č. 

MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce 

a vyššie územné celky v platnom znení. 

Kontrolný orgán preveril zaúčtovanie účtovných prípadov za mesiace január, február, marec a 

december 2012 v pokladničnej knihe  či všetky účtovné prípady boli doložené účtovnými dokladmi, 

tak ako to vyplýva z príslušného  ust. § 4  ods. 5  Zák. č. 431/2002 Z.z.  podľa ktorého účtovná 

jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov a spôsob jeho vedenia a ust. § 

6 ods. 1 a 2 podľa ktorého účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. 

Zaúčtovanie účtovných prípadov účtovná jednotka vykoná účtovným zápisom v účtovnej knihe iba na 

základe účtovných dokladov. 
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Za kontrolované obdobie bola každá informácia týkajúca sa predmetu účtovníctva a spôsobu jeho 

vedenia zaznamenávaná účtovnými záznamami, ktorými boli príjmové a výdavkové doklady a 

účtovné zápisy v pokladničnej knihe.  

 

Správa o hospodárení školy za školský rok 2011/2012 

 

Ministerstvo školstva SR podľa § 14 ods. 5 písm. e) Zák. o štátnej správe v školstve vydalo Vyhlášku 

č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. Podľa ust. § 2 ods. 1 cit. vyhlášky správa o hospodárení 

školy a školského zariadenia obsahovala: 

a) základné identifikačné údaje o škole: 

1. názov školy, 

2. adresu školy, 

3. telefónne a faxové čísla školy, 

4. internetovú a elektronickú adresu školy, 

5. údaje o zriaďovateľovi školy, 

6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie, 

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy, 

b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

alebo údaje o počte detí v školskom zariadení – 205 žiakov, 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a 

úspešnosti  žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné 

školy – zapísaných do prvého ročníka  19 žiakov, prijatých do prvého ročníka 19 žiakov 

d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti  

uchádzačov na prijatie prijatých do prvého ročníka strednej školy -  27 žiakov, 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania – 

bolo spracované podľa ročníkov a jednotlivých predmetov, 

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov – všetky predmety boli 

vyučované kvalifikovanými zamestnancami  

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy – počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov - 22, počet 

zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu – 6, nepedagogickí zamestnanci - 4 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy -  vzdelávania začalo 41 

pedagogických zamestnancov, 1 pedagogický zamestnanec pokračuje vo vzdelávaní  a 43 

zamestnancov  ukončilo vzdelávanie, 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti , škola bola zapojená do 4 okresných a 2 

krajských súťaží 

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená – škola bola zapojená do dvoch projektov 

a to: Projekt „modernizácia vzdelávacieho procesu od roku 2009“  a  Projekt „vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít od roku 2012“ 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole-  od 

05.12. do 07.12.2011 bola vykonaná štátna inšpekcia, ktorej predmetom bol stav a úroveň 

školskej integrácie v ZŠ – nedostatky neboli zistené, 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy – dve plne vybavené 

učebne výpočtovej techniky, špeciálna učebňa fyziky, chémie, hudobnej výchovy, veľká 
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telocvičňa a náraďovňa, školské dielne, cvičná kuchyňa, učebňa s interaktívnou tabuľou, 

miestnosť na vzdelávanie 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to : 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov - čerpanie vo výške  322 472 €  

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0 € 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít - čerpanie vo výške 4 309 €, 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít - vo výške 0  €, 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov -  vo výške 15 777 €, 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2011/2012 a 

vyhodnotenie jeho plnenia : 

I. vytvoriť zo školy centrum služieb pre žiakov a rodičov v oblasti vzdelávania, výchovy 

a záujmovej činnosti – plnenie priebežne  

II. kontinuálne vzdelávanie pedagógov – štúdium AJ, aktivity v MPC  

III. uskutočniť projekty na skvalitnenie procesu učenia sa žiakov na škole – v príprave 

IV. pokračovať vo vzdelávaní v nultom ročníku - trvale 

V. implementácia IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu – priebežne podľa potreby 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení - boli vyhodnotené silné 

stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a ohrozenia školy, 

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Podľa ust. § 2 ods. 2 cit. Vyhlášky správa neobsahovala ďalšie informácie o psychohygienických 

podmienkach výchovy a vzdelávania v škole, voľnočasových aktivitách školy, spolupráci školy s 

rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom. 

Riaditeľ školy správu zverejnil v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy v súlade s 

cit. Vyhláškou. 

Správa o hospodárení ZŠ za školský rok 2011/ 2012 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 

a v Rade školy dňa 17.10.2012. 

Správa o hospodárení ZŠ za školský rok 2011/ 2012 obsahovala všetky povinné údaje podľa ust. § 2 

ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

 

5. Kontrola vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

 

Preverenie správnosti evidencie majetku a záväzkov vrátane inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov 

 

Dňa 15.11.2012 vydala riaditeľka ZŠ Príkazný list č. 1  na vykonanie  inventarizácie majetku, 

záväzkov  k 31.12.2012, ktorým  v bode 1 nariadila vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov 

vedených v účtovníctve ZŠ k 31.12.2012, v bode 2 nariadila odovzdať všetky doklady ekonomickej 

zamestnankyne školy do 14.12.2012 a v bode 3 nariadila preukázať správcom kabinetov údajmi 

o prírastkoch a úbytkoch stav hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2012. Prílohou Príkazného 

listu bola vypracovaná Smernica na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2012, 
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v ktorej bol uvedený: druh inventarizácie, predmet inventarizácie, hlavné zásady pre vykonanie 

inventarizácie majetku a záväzkov, spôsob vykonania inventarizácie podľa jednotlivých druhov 

majetku a termíny spracovania inventarizácie majetku a záväzkov vrátane spracovania tabuliek 

v elektronickej podobe s určením zodpovednosti. Na základe Príkazného listu primátora mesta č. 

12/2012 riaditeľka ZŠ vymenovala dňa 15.11.2012 ústrednú inventarizačnú komisiu, likvidačnú 

komisiu a čiastkové inventarizačné komisie. Hmotne zodpovední zamestnanci ZŠ podľa ust. § 29 a § 

30 Zák. č. 431/2002 Z.z. vyhlásili podpisom, že všetky doklady odovzdali na zaúčtovanie a žiadny 

majetok nezatajili.    

 

Inventarizačnou komisiou bol vypracovaný Inventarizačný zápis súhrnný k 31.12.2012, kde účtovný 

stav majetku a fyzický stav majetku bol vykázaný vo výške  404 321,90  €. Inventarizačný zápis 

súhrnný obsahoval náležitosti  a to:  názov a sídlo účtovnej jednotky, výsledky vyplývajúce 

z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom, 

meno priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej 

jednotke, dátum vyhotovenia zápisu. Rozdiel prebytok resp. manko nebol vykázaný. Inventarizačný 

zápis bol podpísaný ústrednou  inventarizačnou komisiou dňa 31.12.2012. 

K inventarizačnému zápisu boli doložené inventúrne súpisy, ktoré obsahovali náležitosti a to: názov 

a sídlo účtovnej jednotky, deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň 

skončenia inventúry, stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny, miesto uloženia majetku, 

meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, mená, 

priezviská a podpisové záznamy osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov.  

 

Dokumentácia z vykonanej riadnej inventarizácie bola ZŠ odovzdaná na mesto Liptovský Mikuláš na 

schválenie v zmysle Článku VI bod 7 Smernice inventarizácie. 

 

Preverená bola správnosť inventarizácie na účte 021 – budovy a stavby, kde bol vykázaný 

skutočný  stav vo výške  234 094,45  €  a súhlasil s vykázaným účtovným stavom. K inventúrnemu 

súpisu bol priložený výpis listu vlastníctva č. 5918.  Kontrolou výpisu z listu vlastníctva bolo zistené, 

že stavby  sú zapísané pre vlastníka mesto  Liptovský Mikuláš – v správe Základnej školy  so sídlom 

v Liptovskom Mikuláši, Nábrežie Dr. A. Stodolu. 

 

Kontrolou inventarizácie neboli zistené nedostatky. 

 

6. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001 Z.z.  

 

       Dodržiavanie a uplatňovanie ust. § 9 ods. 1 až 3 Zák. č.502/2001 Z.z. 

 

ZŠ mala vypracovanú Vnútornú  Smernicu na zabezpečenie vykonávania  finančnej kontroly zo dňa 

05.03.2012 (ďalej v texte len „Smernica o finančnej kontrole“). Smernica o finančnej kontrole 

obsahovala úvodné ustanovenie, určenie zodpovednosti, finančnú kontrolu, predbežnú finančnú 

kontrolu, postup na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, priebežnú finančnú kontrolu, 

následnú finančnú kontrolu a účinnosť.  

Podľa III Časti  Čl. 1 Smernice o finančnej kontrole  

1. Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti overuje, či pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, 
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s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami 

a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

2. Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený riaditeľom ZŠ, alebo 

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie alebo správu majetku 

3. Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva každý úsek, ktorý vykonáva finančné operácie. Vykonanie 

predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú poverení zamestnanci podpisom a dátumom na doklade 

súvisiacom s pripravovanou operáciou a uvedením textu objasňujúceho, čo bolo predmetom 

kontroly ( napr. navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom, výberové konanie prebehlo 

v súlade so zákonom, návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania, zákonom 

o správe majetku štátu, vydané rozhodnutie je v súlade s ...., a pod. ) 

4. Finančné operácie nie je možné vykonať alebo v nich pokračovať bez overenia predbežnou 

finančnou kontrolou 

5. Po vykonaní predbežnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné oznámiť riaditeľovi 

školy zistené nedostatky, 

a v  III. ČASTI Čl. 2 bol uvedený  postup na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly. 

 

Prekontrolované  bolo vykonávanie predbežnej finančnej kontroly za  mesiace  marec a december 

2012  na cestovných príkazoch, ktoré boli zúčtované výdavkovými pokladničnými dokladmi  51/12 

a 348/12, keď bolo zistené, že predbežné finančné kontroly boli vykonávané v štádiu (etape) po  

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  do odtlačku pečiatky so znením: 

„PREDBEŽNÁ  FINANČNÁ  KONTROLA príjem/právny úkon/úkon majetkovej povahy 

Finančná operácia  je – nie je v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a so 

Smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 

Dátum a podpis“ 

 

Zistené nedostatky č. 2: 

 

na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované VPD č. 51/12 a č. 348/12 neboli predbežné finančné 

kontroly uskutočňované v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. z nasledovných dôvodov: 

 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty neboli overované 

predbežnou finančnou kontrolou v štádiu ( etape) prípravy dostatočne, kedy bolo potrebné overiť 

súlad tejto pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, s osobitnými predpismi, ktorými je 

napr. Zák. č. 283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom riadenia o hospodárení 

s verejnými prostriedkami 

b) pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po absolvovaní pracovnej cesty 

zamestnancom  chýbali vyjadrenia zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné 

operácie sú alebo nie sú minimálne v súlade s rozpočtom,  s osobitným predpisom napr. ust. § 3,  

§ 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami  

c) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný príkaz v štádiu (etape) 

vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný 

zamestnanec podľa ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch očí 

 

Ďalej bolo prekontrolované  vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v etape (štádiu ) prípravy na 

zmluvách o nájme nebytových priestorov podľa prehľadu v tabuľke: 

 



 

18 

 

                                                                                                                                                  tab. č. 1 

p.č. Zmluva o nájme 

nebytových priestorov  

nájomca Zmluva 

uzatvorená 

dňa 

PFK 

vykonaná 

dňa 

1 č. AS – 10 - 2012 MEKKA, s.r.o. Komárno 13.04.2012 13.04.2012 

2. č. AS – 13 - 2012 Karate klub Liptovský Mikuláš 24.09.2012 24.09.2012 

3 č. AS- 19 -2012 Jakub Sedláček 24.09.2012 24.09.2012 

 

Kontrolou bolo zistené, že predbežné finančné kontroly v etape (štádiu) prípravy boli na zmluvách 

vykonávané vedúcim zamestnancom  do odtlačku pečiatky so znením:  

„PREDBEŽNÁ  FINANČNÁ  KONTROLA príjem/právny úkon/úkon majetkovej povahy 

Finančná operácia  je – nie je v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a so 

Smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 

Dátum a podpis“ 

 

Zistený nedostatok č. 3 : 

 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 

Zák. č. 502/2001 Z.z.   u  návrhov zmlúv (podľa prehľadu v tabuľke), keď s vedúcim zamestnancom 

nevykonával predbežnú finančnú kontrolu  vecne príslušný zamestnanec (porušená tzv. zásada štyroch 

očí) a chýbalo vyjadrenie s čím pripravovanú finančnú operáciu overoval, pričom mal byť overený 

minimálne :  

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom (napr. Zák. č. 116/1990 Zb.) 

 súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorou je 

Smernica o cestovných náhradách  

 

7. Plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly, splnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly 

     vykonanej útvarom hlavného kontrolóra pod č. 1/FK/2009 

 

V dňoch od 23.02.2009 do 27.03.2009 bola Útvarom hlavného kontrolóra vykonaná  následná 

finančná kontrola v ZŠ za rok 2009 , z ktorej bola vypracovaná Správa č. 1/FK/2009. Následnou 

finančnou kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:   

 

1. v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení na cestovných 

príkazoch chybovali predpísané náležitosti podľa predtlače dátumy a podpisy štatutárneho 

zástupcu, ktoré boli zúčtované výdavkovými pokladničnými  dokladmi  napr. č. 209, č. 438, č. 

429, č.421, č. 415, č. 410, č. 394, č. 392, č. 375, č. 364, č. 362, č. 347, č. 395   

2. v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení  nebol daný súhlas 

primátorom mesta Liptovský Mikuláš na použitie súkromného motorového vozidla na 

pracovné cesty do Žiliny pre riaditeľku,  ktoré boli zúčtované VPD č. 13 a č. 120 

3. v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení nebol vypísaný 

cestovný príkaz podľa predtlače, ktorý bol zúčtovaný VPD č. 437, keď chybovali údaje 

o náhrade na cestovné a stravné, podpisy štatutárneho zástupcu a pokladníka  

4. v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v platnom znení podľa § 195 - § 198 nebol 

priložený záznam k finančnej operácií pri bankovom výpise č. 96 zo dňa 17.10.2008 z 



 

19 

 

prerokovania v škodovej komisii na úhradu odškodného za úraz  všeobecnej zdravotnej 

poisťovni 

 

Hlavným kontrolórom mesta bola zápisnicou o prerokovaní správy č. 1/FK/2009 uložená podľa § 22 

Zák. č. 502/2001 Z.z. povinnosť riaditeľke školy: 

1. Spracovať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 

a predložiť ich primátorovi mesta a  hlavnému kontrolórovi mesta v termíne do 30.04.2009 

2. Predložiť primátorovi mesta a  hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku 

v termíne do 7 dní od ich splnenia. 

 

Dňa 28.04.2009 zaslala riaditeľka ZŠ primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi prijaté opatrenia na 

nápravu nedostatkov a to : 

1. Na pedagogickej rade zo dňa 27.04.2009 bolo uložené ekonómke školy, aby na cestovných 

príkazoch boli vždy správne vypísané všetky náležitosti podľa predtlače, dátumy, podpisy 

štatutárneho zástupcu v zmysle Zák. č. 283/2002 Z.z. 

Zodpovedný: ekonómka školy      

Termín:  trvalý 

2. Ak riaditeľka školy použije súkromné motorové vozidlo na pracovnú cestu musí si vyžiadať 

súhlas p. primátora a postupovať v zmysle Zák. č. 283/2002 Z.z. 

             Zodpovedný: ekonómka školy 

             Termín: trvalý 

3. Cestovný príkaz musí byť vždy vypísaný podľa predtlače, nesmú na ňom chýbať údaje 

o náhrade za cestovné, stravné, podpisy štatutárneho zástupcu v zmysle Zák. č. 283/2002 Z.z. 

Zodpovedný: ekonómka školy 

Termín: trvalý 

4. Na pedagogickej rade dňa 27.04.2009 bolo uložené škodovej komisii prerokovať úhradu 

o odškodnení za úraz v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. podľa § 195 - § 198   

a záznam z rokovania predložiť k „správe o splnení opatrení z následnej finančnej kontroly“ 

             Zodpovedný: škodová komisia 

             Termín: 30.04.2009 

 

Dňa 05.05.2009 zaslala riaditeľka ZŠ primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi mesta Správu 

o splnení opatrení z následnej finančnej kontroly: 

1. V zmysle Zák. č. 283/2002 Z.z. na cestovných príkazoch boli splnené predpísané náležitosti 

podľa predtlače, dátumy a podpisy štatutárneho zástupcu 

2. V zmysle Zák. č. 283/2002 Z.z., ak použije súkromné motorové vozidlo na pracovnú cestu, 

riaditeľka školy vyžiada súhlas p. primátora mesta 

3. V zmysle Zák. č. 283/2002 Z.z. bol vypísaný cestovný príkaz podľa predtlače a chýbajúce 

údaje o náhrade na cestovné, stravné boli doplnené a aj podpísané štatutárnym zástupcom 

a pokladníkom 

4. V zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 podľa ust. § 195 - § 198 zasadla škodová komisia dňa 

29.04.2009. Na zasadnutí sa škodová komisia uzniesla vyplatiť za vynaložené náklady za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť v dôsledku protiprávneho konania za úraz žiaka Miroslava 

M., ktorý sa stal 15.02.2006. Na základe výzvy VŠZP bola dňa 17.10.2008 uhradená 

prevodom na účet poisťovne suma 12 068 Sk. 

 



 

20 

 

IX. Záver: 

 

Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bola z kontroly vyhotovená 

Správa a o výsledku kontroly č. 11/KO/2013 (ďalej len „Správa“) 

 

Pri prejednávaní Správy  bola podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. g) a h) 

Zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení určená kontrolným orgánom pre kontrolovaný subjekt povinnosť : 

 

1. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam týchto opatrení v lehote do 15.01.2014 a   

 

2. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku,  o určení zamestnancov zodpovedných za 

tieto nedostatky a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu v lehote do 

31.01.2014   

 

X. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých  opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

Nedostatky  Zistené nedostatky č.1 : 

a) ZŠ ako verejný obstarávateľ neurčila pred začatím obstarávania 

nákupu školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi predpokladanú 

hodnotu zákazky podľa pravidiel výpočtu predpokladanej zákazky 

podľa ust. § 5 Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a nezadefinovala zákazku v závislosti od finančných limitov podľa ust. 

§ 4 cit. zákona za tým účelom, aby rozhodla o správnom postupe, 

ktorý využije  pri výbere zmluvného partnera v procese obstarávania 

podľa Zásad 1,  

 

b)  v dôsledku nedostatku uvedeného v predchádzajúcom písm. došlo 

k nesúladu medzi realizáciou prieskumu trhu, ktorý bol uskutočnený 

spôsobom podľa Čl. 1 bod 2.2.2 Zásad 1, čiže ako keby predpokladaná 

hodnota zákazky s nízkou hodnotou bola určená pri tovaroch 

a službách v rozmedzí od 500,00 € do 5 000,00 € bez DPH 

a Rámcovou zmluvou o dodávke školských potrieb a kancelárskych 

potrieb, ktorá  bola uzavretá na zákazku do 9 980,00 €, čiže na takú 

zákazku s nízkou hodnotou, ako keby jej predpokladaná hodnota bola 

stanovená podľa čl. 11 bod 2.2.3. Zásad 1, čo pri tovaroch a službách 

predstavuje hodnotu zákazky vyššiu ako 5 000,00 € a nižšiu ako 

10 000,00 € bez DPH.     

 

Zistené nedostatky č. 2: 

na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované VPD č. 51/12 a č. 348/12 

neboli predbežné finančné kontroly uskutočňované v súlade s ust. § 9 ods. 2 

a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. z nasledovných dôvodov: 

 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu ( etape) 

prípravy dostatočne, kedy bolo potrebné overiť súlad tejto pripravovanej 

finančnej operácie s rozpočtom, s osobitnými predpismi, ktorými je napr. 



 

21 

 

Zák. č. 283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami 

b) pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  chýbali vyjadrenia 

zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné operácie sú alebo 

nie sú minimálne v súlade s rozpočtom,  s osobitným predpisom napr. ust. 

§ 3,  § 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami  

c) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný 

príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty 

nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa 

ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch 

očí 

 

Zistený nedostatok č. 3 : 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané 

v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z.   u  návrhov zmlúv (podľa 

prehľadu v tabuľke), keď s vedúcim zamestnancom nevykonával predbežnú 

finančnú kontrolu  vecne príslušný zamestnanec (porušená tzv. zásada štyroch 

očí) a chýbalo vyjadrenie s čím pripravovanú finančnú operáciu overoval, 

pričom mal byť overený minimálne :  

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom (napr. Zák. č. 116/1990 

Zb.) 

 súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami, ktorou je Smernica o cestovných náhradách  

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK : 

Opatrenia prijať do 

15.01.2014 

Dňa 15.01.2014 boli hlavnej kontrolórke doručené riaditeľkou ZŠ Opatrenia 

na nápravu   nedostatkov nasledovne : 

 

K bodu 1 : 

ZŠ ako verejný obstarávateľ má pred začatím obstarávania nákupu školských 

potrieb pre deti v hmotnej núdzi postupovať podľa pravidiel výpočtu 

predpokladanej zákazky podľa ust. § 5 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a zadefinovať zákazku v závislosti od finančných limitov podľa 

ust. § 4 cit. zákona za tým účelom, aby rozhodlo o správnom postupe, ktorý sa 

využije pri výbere zmluvného partnera v procese obstarávania podľa Zásad 1, 

aby nedošlo k nesúladu medzi realizáciou prieskumu trhu a hodnotou zákazky 

pri tovaroch a službách a Rámcovou zmluvou o dodávke školských 

a kancelárskych potrieb pre deti v hmotnej núdzi 

 

K bodu 2 : 

Na cestovných príkazoch musí byť predbežná finančná kontrola 

uskutočňovaná v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

 

K bodu 3 : 

Vykonávať predbežné finančné kontroly v etape prípravy v súlade s ust. § 9 
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ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. u návrhov zmlúv podľa prehľadu v tabuľke 

a vykonávať predbežnú finančnú kontrolu vedúci zamestnanec a príslušný 

zamestnanec (zásada štyroch očí), čím overuje : 

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom 

 súlad s inertnými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami, ktorou je Smernica o cestovných náhradách 

 

Vypracovať smernicu „Zásady vykonávania finančnej kontroly“ 

 

Zodpovednosť: riaditeľka školy 

                         ekonomická zamestnankyňa školy 

Termín: do 31.01.2014   

Podanie  správy 

o splnení  opatrenia 

Lehota určená HK: 

Správu predložiť do 

31.01.2014 

Plynie lehota na podanie správy 

 


