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S p r á v a 
o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zver enými finan čnými 

prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie pe ňažného denníka, 
platby rodi čov za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e   n a   v e d o m i e , 
že na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva predloží miestny kontrolór 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
správu o výsledku komplexnej kontroly 
hospodárenia so zverenými finančnými 
prostriedkami so zameraním na 
materiálové náklady, vedenie peňažného 
denníka, platby rodičov za rok 2012 
v Detských jasliach, Čajkovského 2 v 
Bratislave 
 

 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 - v materiáli 

  
      
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
Útvar miestneho kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 

 
  



 
 
Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
 
správu o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami 
so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov                 
za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave.  



 
S P R Á V A 

O VÝSLEDKU KOMPLEXNEJ KONTROLY HOSPODÁRENIA SO ZVER ENÝMI  
FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI SO ZAMERANÍM  NA MATERIÁLOVÉ  

NÁKLADY,  VEDENIE PE ŇAŽNÉHO DENNÍKA,  PLATBY RODI ČOV  
ZA ROK 2012  V  DETSKÝCH JASLIACH, ČAJKOVSKÉHO 2  V BRATISLAVE 

    
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na I. polrok 2013 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 140/2012 
z 11.12.2012 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia so zverenými finančnými 
prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby 
rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave.  
 
Kontrolu vykonali: Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK.  Kontrolovaným obdobím bol rok 2012.  
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
  
I.1. Základné údaje 
 
 Detské jasle (ďalej len „DJ“) sú preddavkovým zariadením v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (Uznesením č. 3/1991 miestne 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie v zmysle zákona SNR č. 518/1990 Zb. o prechode 
zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie na obec, prechod zriaďovateľskej funkcie 
z Obvodného národného výboru Bratislava I na mestskú časť). 
 Podľa § 17 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo upravené finančné 
hospodárenie preddavkových zariadení Opatrením č. 3/2011 starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 28. februára 2011 o úprave finančného hospodárenia preddavkových 
zariadení mestskej časti (ďalej len „Opatrenie č. 3/2011“), ktoré bolo v platnosti od 01. marca 
2011.   
 
I.2.  Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly: 
 

- zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov;  

- zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov; 

- zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 
- Výnos MF SR z 8.12.2004 (zmena výnosom č. MF/006246/2006-421, účinný od 

1.5.2006), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25.2.2004 č. 
2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442, v znení výnosu č. 
MF/009246/2006-421 z 28.3.2006 a výnosu č. MF/24851/2009-421 z 30.9.2009 
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I.3.  Vnútorné smernice použité ku kontrole: 
 

- Opatrenie č. 4/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23. septembra 
2009 ktorým sa určuje spôsob evidencie majetku s účinnosťou od 24. septembra 2009; 

- Opatrenie č. 2/2010 starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 04. januára 
2010, ktorým sa určuje potup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade 
výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s účinnosťou od 04. januára 2010. 

- Opatrenie č. 3/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28.2.2011 
o úprave finančného hospodárenia preddavkových zariadení mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s účinnosťou od 01.03.2011,  

- Opatrenie č. 1/2012 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 02. januára 
2012 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-StaréMesto a jeho preddavkových zariadení 
v znení  
- Dodatku č. 1 zo 14. marca 2012 s účinnosťou od 15. marca 2012, 
- Dodatku č. 2 z 01. júna 2012 s účinnosťou od 01. júna 2012, 
- Dodatku č. 3 z 18. júna 2012 s účinnosťou od 18. júna 2012, 
- Dodatku č. 4 z 03. septembra 2012 s účinnosťou od 03. septembra 2012, 
- Dodatku č. 5 z 26. novembra 2012 s účinnosťou od 26. novembra 2012, 
- Dodatku č. 6 zo 07. decembra 2012 s účinnosťou od 10. decembra 2012; 

- Opatrenie č. 11/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22. septembra 
2011, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach s účinnosťou od      
01. októbra 2011; 

- Opatrenie č. 4/2012 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 02. júla 2012, 
ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach s účinnosťou od 02. júla 
2012; 

- Opatrenie č. 10/2012 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23. novembra 
2012, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach s účinnosťou od 23. 
novembra 2012; 

- Príkaz č. 7/2011 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 10.02.2011, ktorým sa ustanovujú povinnosti zamestnancov v procese prípravy 
a obehu objednávok tovarov a služieb s účinnosťou od 17. februára 2011; 

- Príkaz č. 15/2011 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 14.03.2011, ktorým sa ustanovujú povinnosti zamestnancov pracovne 
zaradených v preddavkových zariadeniach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v procese zverejňovania objednávok, tovarov, služieb a faktúr za tovary a služby 
s účinnosťou od 15.03.2011; 

 
I.4. Podklady predložené ku kontrole: 
 

- Peňažný denník za mesiace 01 – 12/2012, 
- Pokladničná kniha za mesiace 01 – 12/2012 
- účtovné doklady za 01 – 12/2012 
- Kniha došlých faktúr, 
- Zmluvy o poskytovaní služieb a úhrade za poskytnuté služby Mestskou časťou 

Bratislava-Staré Mesto v DJ, Čajkovského 2, Bratislava, platné v r. 2012 
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II.  OBLAS Ť FINANCOVANIA A Ú ČTOVANIA 
 
Hospodárenie preddavkových zariadení sa riadi ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Spôsob 
vedenia účtovníctva, údaje o príjmoch a výdavkoch, o pohľadávkach a záväzkoch upravuje 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a rozpočtová klasifikácia, ktorú každoročne 
upravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.  
 
Rozpočet príjmov a výdavkov preddavkových zariadení je súčasťou rozpočtu mestskej časti. 
finančné oddelenie miestneho úradu poukazuje preddavok na účet preddavkového zariadenia 
v mesačných splátkach, prípadne častejšie vtedy, ak preddavkové zariadenie nemá na úhradu 
naliehavého výdavku dostatok finančných prostriedkov. 
 
Preddavkové zariadenia sú povinné dosahovať určené príjmy. Používanie príjmov na 
financovanie vlastnej činnosti nie je prípustné. Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je 
prípustné, len ak ide o dobropis k výdavkom vynaloženým v tom istom rozpočtovom roku.  
 
Mestská časť vystupuje ako zmluvný partner pri dojednávaní a úhradách nájomného, 
prihlášok a odhlášok odberu tepla, plynu, elektrickej energie, vody, koncesionárske poplatky 
za rozhlas a televíziu, telekomunikačné platby a pod. Mestská časť vystupuje ako zmluvný 
partner pri prijímaní sponzorských darov, dobrovoľných príspevkov. Miestny úrad mestskej 
časti zabezpečuje pre zamestnancov preddavkových zariadení pracovnoprávne záležitosti, 
výkon mzdovej agendy, poukazovanie miezd a mzdových náležitostí na osobné účty 
zamestnancov a poukazovanie odvodov do poisťovní. 
 
Preddavkové zariadenia majú povinnosť zostavovať mesačne účtovnú závierku (vyúčtovanie 
použitého preddavku), v ktorej prehľadne a zrozumiteľne vyčíslia vynaložené výdavky spolu 
a v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a prijaté príjmy spolu a v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie. Mesačne majú predkladať závierku finančnému oddeleniu miestneho úradu na 
kontrolu.  
 
Odvod prijatých príjmov na účet mestskej časti majú vykonávať preddavkové zariadenia 
mesačne tak, aby príjmy boli pripísané na účet mestskej časti do posledného dňa 
kalendárneho mesiaca. Preddavkové zariadenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 
 
II. 1. Rozpočet príjmov a výdavkov 
 
Rozpočet bežných výdavkov schválený uznesením č. 123/2011 zo dňa 20.12.2011 na rok 
2012 bol pre DJ Čajkovského vo výške 164 548 EUR. Rozpočtovým opatrením starostky č. 
6/2012 z 20.12.2012 bol tento rozpočet upravený na 150 700 EUR.  
 
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu uvedené v Záverečnom účte programového rozpočtu:  
           v EUR 

 Celkové 
výdavky 
rozpočet 

Celkové 
výdavky 
plnenie 

% 
Bežné 

výdavky 
rozpočet 

Bežné 
výdavky 
plnenie 

% 
Kapitál. 
výdavky 
rozpočet 

Kapitál. 
výdavky 
plnenie 

% 

DJ Čajkovského 150 700,00 150 645,30 99,96 150 700,00 150 645,30 99,96 0,00 0,00 0,00 
 
 
Plnenie rozpočtu príjmov  za DJ Čajkovského uvedené v záverečnom účte  za rok 2012: 
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           v EUR 
 Rozpočet Plnenie rozpočtu % 
Bežné príjmy 129 000,00 150 448,92 116,63 
 
 
II. 2. Kontrola peňažného denníka  
 
Finančné hospodárenie preddavkových zariadení upravuje Opatrenie č. 3/2011 starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28. februára 2011.  
 
DJ Čajkovského ako preddavková organizácia mestskej časti má účtovať v sústave 
jednoduchého účtovníctva. Povinne vedie peňažný denník, v ktorom má účtovať o príjmoch 
a výdavkoch v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Účtovné zápisy majú byť usporiadané 
v chronologickom slede, doklady označené číselným radom. Účtovníctvo sa má viesť 
priebežne a nie je možné účtovné zápisy spätne prepracovávať. Akékoľvek chybné zápisy sa 
opravujú korektným spôsobom opravnými účtovnými zápismi, vyhotovením opravného 
účtovného dokladu. 
 
Účtovný doklad je originálna písomnosť s predpísanými obsahovými náležitosťami, účtovné 
doklady sú listiny – písomnosti, ktoré sa vyhotovujú pre účely dokladovania skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva. Na doklade sa zaznamenáva vecná podstata účtovného 
prípadu a ďalšie údaje potrebné na jeho správne definovanie.  
 
 
Rozpočet príjmov a výdavkov preddavkových zariadení je súčasťou rozpočtu mestskej časti. 
Finančné oddelenie miestneho úradu poukazuje preddavok na účet preddavkového zariadenia 
v mesačných splátkach, prípadne častejšie vtedy, ak preddavkové zariadenie nemá na úhradu 
naliehavého výdavku dostatok finančných prostriedkov. Preddavkové zariadenia majú 
používať preddavok hospodárne. 
 
Dňa 1.  marca 2012 nadobudla účinnosť novela zákona o finančnej kontrole zákonom č. 
69/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Novelizované bolo okrem iného najmä 
znenie § 9 ods. 1, 3 a 4 o predbežnej finančnej kontrole.  
 
§ 9 ods. 1 zákona:  
Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 
a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s  
a) rozpočtom orgánu verejnej správy, 
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania 
podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, 
a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov, 
c) osobitnými predpismi, 
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých 
sa SR poskytujú prostriedky zo zahraničia, 
e) uzatvorenými zmluvami, 
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a 
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. 
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§ 9 ods. 3 zákona:  
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa § 9 ods. 2 na 
doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej 
vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s  
a) rozpočtom orgánu verejnej správy, 
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania 
podľa osobitného predpisu v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, 
a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov, 
c) osobitnými predpismi, 
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých 
sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, 
e) uzatvorenými zmluvami, 
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a 
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. 
 
§ 9 ods. 4 zákona 
Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci podľa odseku 
2 vo vyjadrení podľa odseku 3 uvedú, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so 
skutočnosťami uvedenými v odseku 3. 
 
Ku kontrole bol predložený  peňažný denník za mesiace 1-12/2012, v ktorom  DJ účtovali 
o svojich príjmoch a výdavkoch v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a všetky príslušné 
doklady. Účtovné zápisy  v peňažnom denníku boli usporiadané chronologicky podľa výpisov 
z bežného účtu DJ, účtovníctvo bolo vedené priebežne. Každý mesiac bol uzavretý, účtovné 
doklady boli uložené a číslované osobitne za každý mesiac, všetky doklady boli originálne 
písomnosti. 
 
Vyúčtovanie použitého preddavku predkladali DJ mesačne finančnému oddeleniu podľa 
platnej rozpočtovej klasifikácie súčasne s dokladmi o príjmoch a výdavkoch. 
 
Boli skontrolované všetky účtovné doklady za rok 2012. Každý doklad bol likvidovaný tzv. 
likvidačnou pečiatkou, ktorá obsahovala tieto údaje: číslo v peňažnom denníku, suma, 
predbežnú finančnú kontrolu vykonal, dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly, 
zaúčtované na – rozp. položka, stredisko. 
 
Všetky účtovné doklady boli vecne a číselne preskúmané vedúcou DJ, čím  bolo dodržané 
Opatrenie č. 1/2012 v znení dodatkov č. 1 až 6 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení v roku 2012, v ktorom 
je  podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite určená vedúca DJ  
ako osoba poverená vykonávaním predbežnej finančnej kontroly pri samostatnom 
hospodárení do výšky preddavku.  
 
Podľa čl. IV uvedeného Opatrenia boli určení zamestnanci poverení udeľovať súhlas 
s úhradou výdavku.  
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II.2.1. Nedostatky zistené kontrolou: 
 
Predbežná finančná kontrola na kontrolovaných dokladoch za rok 2012 bola vykonaná aj 
s uvedením dátumu, ale na žiadnom účtovnom doklade od účinnosti spomenutej novelizácie 
zákona  nie je vyjadrenie zamestnanca, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je 
v súlade s uvedeným zákonom. 
Ani na jednom doklade nie je podpísaná osoba určená udeľovať súhlas s úhradou výdavku – 
nesúlad s čl. IV Opatrenia č. 1/2012 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení.  Takisto pri mesačnom 
predkladaní vyúčtovania finančnému oddeleniu chýba podpis osoby, ktorá tieto doklady 
prekontrolovala.  
 
II.3.  Preddavky 
 
Kontrolou bolo zistené, že finančné oddelenie miestneho úradu poukázalo na účet DJ 
Čajkovského tieto preddavky: 
                                

   Dátum v € 
02.01.2012 1 000 
11.01.2012 4 000 
02.02.2012 5 000 
12.04.2012 5 000 
19.06.2012 5 000 
12.09.2012 5 000 
04.10.2012 5 000 
06.11.2012  2 500 
Spolu 32 500 

 
 
II.4. Úhrady 
 
Platby boli realizované bezhotovostným stykom, platobnou kartou alebo nákupom v hotovosti 
cez pokladňu.  
 
Ku kontrole bola preložená Kniha došlých faktúr, v ktorej boli evidované faktúry za rok 2012 
narastajúcim spôsobom od č. 01 po číslo 154. Faktúrami boli uhrádzané stále platby za 
dodávku elektrickej energie, plynu, za telekomunikačné služby, odbornú obsluhu a dozor 
kotolní, za domový odpad a platby na základe objednávky vystavenej vedúcou DJ, napr. za 
čistiace potreby, potraviny, opravu umývačky riadu a pod.).   
 
Platobnou kartou boli väčšinou uhrádzané  nákupy  potravín, čistiacich potrieb, nákup 
vianočného stromčeka, jarnej výzdoby, materiálu na údržbu, nákup ručného šľahača, 
vysávača (inv. č. 51), žehličky (inv. č. 52), detských uterákov.  
 
Cez pokladňu sa realizovali drobné nákupy v hotovosti, ako napríklad nákupy potravín, nákup 
pracovných odevov, čistiacich potrieb, učebných pomôcok, hračiek, nákupného vozíka, 
záhradného substrátu, materiálu na údržbu, paliva do kosačky, kancelárskych potrieb 
(výdajka, Kniha príchodov a odchodov, PPD, VPD, papierové obrúsky, náplaste), kreslo 
detské žaba, kreslo detské dalmatín, hodiny a monočlánky, posteľná bielizeň, odhŕňač snehu 
plechový. 
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II.4.1.  Nedostatky zistené kontrolou: 
- Objednávky vystavené v roku 2012 neboli zverejnené na internetovej stránke mestskej 

časti (obj. č. 3/2012 z 21.01.2012 – oprava umývačky riadu, obj. č. 4/2012 
z 08.02.2012 – oprava umývačky riadu, obj. č. 5/2012 – nákup potravín, obj. č. 6/2012 
– oprava umývačky riadu, obj. č. 7/2012 z 03.06.2012 – nákup materiálu pre kuchyňu, 
obj. č. 8/2012 – nákup potravín, obj. č. 1/2012 z 30.07.2012 – tepovanie hĺbkovým 
čistením, obj. č. 9/2012 z 21.10.2012 – nákup materiálu pre kuchyňu, obj. č. 10/2012 – 
nákup potravín, obj. č. 2/2012 z 26.10.2012 – oprava umývačky riadu, obj. č. 11/2012 
– nákup potravín) – nesúlad s Príkazom č. 15/2011 prednostu Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 14.03.2011, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti zamestnancov pracovne zaradených v preddavkových zariadeniach 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v procese zverejňovania objednávok tovarov, 
služieb a faktúr za tovary a služby, podľa ktorého: 
- vedúci zariadenia mestskej časti doručí na finančné oddelenie miestneho úradu 

všetky povinne zverejňované objednávky podľa osobitného predpisu a všetky 
povinne zverejňované faktúry podľa osobitného predpisu v pravidelných 
sedemdňových intervaloch tak, aby každá objednávka bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti do 10 pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia 
a faktúra do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia, najneskôr však do 30 dní 
odo dňa jej zaplatenia, 

- finančné oddelenie miestneho úradu zabezpečí elektronickú archiváciu povinne 
zverejňovanej objednávky podľa osobitného predpisu a povinne zverejňovanej 
faktúry podľa osobitného predpisu formou oskenovania objednávky a faktúry 
a priradenia oskenovaného rovnopisu objednávky a faktúry k evidenčným údajom 
v informačnom systéme, finančné oddelenie následne zabezpečí nezverejnenie 
časti objednávky a časti faktúry obsahujúcej informáciu, ktorá sa podľa osobitného 
predpisu nesprístupňuje a takto upravenú objednávku a faktúru umiestni 
v elektronickej forme na určenú lokalitu v informačnom systéme.  

 
II.5.  Kontrola  vedenia pokladne a pokladničných dokladov 
 
Pri kontrole pokladničných dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval podľa 
Opatrenia č. 2/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4. januára 2010, ktorým 
sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhrade výdavkov prostredníctvom 
pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Hoci toto opatrenie sa 
týka podľa  jeho názvu len miestneho úradu. Uvedený postup bol zvolený v dôsledku 
neexistujúceho opatrenia pre preddavkové zariadenia.  
 
V bode 5 uvedeného opatrenia,  je uvedené: Postup pri úhrade výdavkov prostredníctvom 
pokladne a vyúčtovanie preddavkov z pokladne miestneho úradu je upravené takto:  

a/ nákup hotovosti sa dokumentuje účtom z registračnej pokladnice alebo príjmovým 
pokladničným dokladom predajcu, ktorý musí obsahovať tieto údaje:  

1. názov a sídlo predajcu, 
2. IČO predajcu, 
3. údaje o množstve, jednotkovej cene, cena spolu, 
4. názov tovaru alebo služby, 
5. dátum nákupu.  

- Vyúčtovanie musí obsahovať účtovnú predkontáciu a podpis osoby poverenej 
vykonávaním predbežnej finančnej kontroly v zmysle postupne prijatom opatrení 
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starostky o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení 
miestneho úradu č. Opatrenie č. 1/2012 z 02. januára 2012 v znení dodatkov č. 1 – 6.  

 
Napriek tomu, že sa podľa týchto opatrení postupovalo, treba spomenúť fakt, že tieto 
opatrenia neupravujú vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na pokladničných 
dokladoch. Vedúca DJ túto finančnú kontrolu vykonávala na dokladoch súvisiacich 
s pripravovanou finančnou operáciou, ktorej prevedenie potvrdila podpisom a uvedením 
dátumu na tzv. likvidačnej pečiatke.  
 
II.5.1. Nedostatky zistené kontrolou  
Opravy v pokladničnej knihe - v dňoch 09.05.2012, 14.05.2012, v mesiaci jún, júl, august a 
november  – záznamy prepisované, bez dátumu a podpisu osoby, ktorá opravu vykonala – 
porušenie § 34 ods. 2 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,, podľa ktorého oprava sa musí 
vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň 
jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava 
v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, 
nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva; 
 
II.6. Limit pokladni čnej hotovosti:  
Limity pokladničnej hotovosti tykajúce sa obdobia roku 2012 sú upravené v: 

- Opatrení č. 11/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 22. septembra 
2011, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach s účinnosťou od      
01. októbra 2011; 

- Opatrení č. 4/2012 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 02. júla 2012, 
ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach s účinnosťou od 02. júla 
2012; 

- Opatrení č. 10/2012 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23. novembra 
2012, ktorým sa určujú limity pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadeniach s účinnosťou od 23. 
novembra 2012; 

Vo všetkých spomínaných opatreniach je stanovený limit pre DJ Čajkovského  vo výške 
200,00 EUR.  
 
II.6.1.  Nedostatky zistené kontrolou 
Zistené prekročenie limitu pokladničnej hotovosti v dňoch:  
04.04.2012   o 38,11 Eur, 
05.04.2012    o   2,13 Eur, 
12.08.2012    o 13,67 Eur. 
 
II.6.2. Stav pokladničnej hotovosti 
Súčasťou kontroly bolo aj zisťovanie stavu hotovosti v pokladni. V čase kontroly, t.j. 
22.08.2013 nebol zaznamenaný žiadny pohyb peňažných prostriedkov. Podľa peňažného 
denníka bol k 21.08.2013 evidovaný zostatok v sume 153,79 EUR. Bol prepočítaný stav 
peňažných prostriedkov v hotovosti. 
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Rekapitulácia peňažných prostriedkov:  
Bankovky: à 50  2 ks           100,00 Eur 
  à 20  2 ks  40,00 Eur 
  à   5  1 ks    5,00 Eur 
Mince:  à   2,00  3 ks    6,00 Eur 
  à   1,00  2 ks    2,00 Eur 
  à   0,50  1 ks    0,50 Eur 
  à   0,20  1 ks    0,20 Eur 
  à   0,05  1 ks    0,05 Eur 
  à   0,02  2 ks    0,04 Eur 
S p o l u :              153,79 Eur 
 
II.6.2.1. Nedostatky zistené kontrolou 
Kontrolou nebol zistený rozdiel medzi skutočným stavom hotovosti v pokladne a evidovaným 
stavom podľa pokladničnej knihy.  
 
II.6.3. Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti 
 
Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti v roku 2012 bola vykonaná na základe 
Príkazu prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2012 zo dňa 
12.03.2012 o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti. Ku kontrole boli 
predložené Zápisy z vykonaných inventarizácii v dňoch: 28.03.2012; 20.06.2012; 12.09.2012 
a 21.12.2012. 
 
Cieľom inventarizácie bolo zistiť stav pokladničnej hotovosti, vedenie pokladničnej knihy 
a dodržanie stanoveného pokladničného limitu pre pokladničnú hotovosť. Podľa Zápisov 
z vykonaných inventarizácií doložených ku kontrole, pri všetkých vykonaných 
inventarizáciách zostatok v pokladničnej knihe súhlasil s pokladničnou hotovosťou. 
 
II.6.3.1. Nedostatky zistené kontrolou 
Inventarizáciou nebolo zistené prekročenie pokladničného limitu, avšak kontrolný orgán zistil 
toto prekročenie v 3 prípadoch (viď. bod II.6.1.). 
Aj napriek tomu, že cieľom vykonaných inventarizácii bolo zistiť stav vedenia pokladničnej 
knihy, osoby zodpovedné za vykonanie inventarizácie neupozornili vedúcu DJ na správnosť 
vedenia pokladničnej knihy (opravy v pokladničnej knihe – viď. bod II.5.1.). 
 
II.7. Materiálové náklady 
 
Najväčšími nákladmi sú náklady na potraviny, ktoré v roku 2012 predstavovali výšku 
9 135,28 Eur.  
 
V súlade s čl. III. ods. 1) Opatrenia č. 3/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 28. februára 2011 o úprave finančného hospodárenia preddavkových zariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto si DJ viedli evidenciu stavu a pohybu nakupovaných potravín 
a čistiacich potrieb  na počítači.  
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II.7.1. Evidencia zásob potravín 
Ku kontrole bola predložená evidencia zásob potravín vedená na počítači. Každá 

potravina má svoju skladovú kartu.  Pri každom príjme potravín vedúca DJ vyhotovuje 
príjemku, na ktorej je vyznačené číslo skladovej karty, názov potraviny, merná jednotka, cena 
za mernú jednotku, záruka, počet prijatých kusov, cena v Eur, potraviny spolu. 
Každý deň vyhotovuje vedúca DJ výdajku potravín, na ktorej je uvedený jedálny lístok 
a rozpis vydaných potravín: číslo skladovej karty, názov potraviny, merná jednotka, cena za 
merná jednotku, žiadané množstvo, vydané množstvo, cena v Eur a vyčíslený sumár 
vydaných potravín v Eurách. 

Ku každému odstravovanému dňu je doložený tzv. „stravný list“ na konkrétny deň 
s uvedeným jedálnym lístkom, uvedeným počtom stravníkom a rozpisom vydaných potravín 
podľa skladovej karty, názvom potraviny, mernou jednotkou, cenou za mernú jednotku, 
množstvo vydanej potraviny, cena v Eur a vyčíslením sumáru vydaných potravín v Eurách, 
ktorý korešponduje s vystavenou výdajkou potravín. Taktiež je uvedená rekapitulácia, v ktorej 
je uvedený súčet normovaných nákladov, skutočné náklady a rozdiel (+ ak sú skutočné 
náklady nižšie ako normované; - ak sú skutočné náklady vyššie ako normované.  
Na konci mesiaca vedúca DJ vytlačí tzv. „obratovú súpisku“ za konkrétny mesiac, na ktorej je 
uvedené číslo skladovej karty, číslo mernej jednotky, počiatočná zásoba, príjem, výdaj, 
konečná zásoba a rekapitulácia za konkrétny mesiac, z ktorej je zrejmé akú počiatočnú zásobu 
potravín mali DJ na začiatku mesiaca, aký bol príjem, výdaj a aká je konečná zásoba. 

Kontrolou bola porovnaná evidencia nakupovaných potravín na skladových kartách 
námatkovo, najmä pri nákupoch väčšieho množstva potravín. Taktiež boli porovnané so 
skladovými  kartami denné výdaje niektorých náhodne vybraných potravín a porovnaná tzv. 
„rekapitulácia“ na konkrétny mesiac v spotrebe potravín s uvedenou spotrebou za konkrétne 
dní v kontrolovaných mesiacoch a porovnaný výkaz  tzv. „ročná rekapitulácia v Eur“               
(v ktorej je uvedený konkrétny mesiac, počiatočný stav, suma prijatých potravín, suma 
vydaných potravín a konečný stav)  so stavom uvedeným na obratovej súpiske zásob za 
konkrétne mesiace.   
 
II.7.1.1. Nedostatky zistené kontrolu 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
II.7.2. Kontrola zásob potravín 
Súčasťou kontroly bola aj kontrola zásob niektorých vybraných druhov potravín, a to 
porovnaním zostatku evidovaného na skladovej karte a skutočným stavom na sklade 
k 22.08.2013. 
 
II.7.2.1.. Nedostatky zistené kontrolou 
Neboli zistené rozdiely medzi skutočným a evidovaným stavom vybraných druhov potravín. 
  
II.7.3. Evidencia detí a zamestnancov 

Za každý mesiac vedúca DJ zostavuje „Výkaz stravovaných osôb“ – zvlášť eviduje 
zamestnancov DJ a zvlášť ošetrované deti. Výkaz vedený za zamestnancov obsahuje menný 
zoznam, stravné dni (dennú dochádzku), celkový počet odobratých obedov. Výkaz vedený za 
ošetrované deti obsahoval menný zoznam detí, stravné dni a počet odobratých obedov. 

Na základe tejto evidencie  vedúca DJ vyhotovuje výkaz „Dochádza detí“ za 
konkrétny mesiac daného roku, v ktorej je uvedené priezvisko dieťaťa, mesačný predpis, deti 
so stravou na doobedie, strava spolu, deti so stravou na celý deň s uvedením počtu dní, cena 
v Eur na deň, spolu strava a suma, ktorú ma rodič zaplatiť spolu (úhrada za služby, za úhrada 
za stravu). 
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Na základe týchto výkazov vedúca DJ mesačne vyhotovuje „Výkaz poplatkov za DJ, 
ktorý bol náhodným výberom porovnaný s výkazmi stravovaných detí. 
  
II.7.3.1.Nedostatky zistené kontrolou  
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 
II.7.4. Evidencia zásob čistiacich potrieb 
Evidencia zásob čistiacich potrieb je vedená na počítači. Každá čistiaca potreba má svoju 
skladovú kartu. 

Ku kontrole boli predložené „Obratové súpisky čistiacich zásob“ za konkrétne 
mesiace, v ktorej je uvedené číslo skladovej karty, názov, merná jednotka, cena za mernú 
jednotku, zásoba (množstvo, v €, príjem (množstvo, v €), výdaj (množstvo, v €), zásoba 
(množstvo, v €) a vyčíslený sumár: zásoba v €, príjem v €, výdaj v €, konečná zásoba v €).  

Čistiace potreby si DJ nakupovali sami podľa potreby za hotové, alebo 
prostredníctvom platobnej karty. Ku každej položke na účtovnom doklade je pripísané číslo 
skladovej karty, na ktorú sa daná čistiaca potreba evidovala.  

Kontrolou bola porovnaná evidencia všetkých nakupovaných čistiacich potrieb na 
skladových kartách za celý rok 2012 s príslušnými účtovnými dokladmi.  
 
II.7.4.1. Nedostatky zistené kontrolou 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
II.7.5. Kontrola zásob čistiacich potrieb 
Súčasťou kontroly bola aj kontrola zásob niektorých vybraných druhov čistiacich potrieb, a to 
porovnaním zostatku evidovaného na skladovej karte a skutočným stavom na sklade 
k 22.08.2013. 
 
II.7.5.1. Nedostatky zistené kontrolou 
Neboli zistené rozdiely medzi skutočným a evidovaným stavom vybraných druhov čistiacich 
potrieb. 
 
II.8.  Stravovanie zamestnancov 
 Stravovanie zamestnancov je zabezpečené prípravou jedla v kuchyni detských jasieľ. 
V zmysle Kolektívnej zmluvy miestneho úradu platnej v roku 2012 bola obstarávacia cena 
jedného obeda 1,69 EUR (v tom surovinový limit bol 1,33 EUR, réžia bola 0,36 EUR), z toho 
príspevok zo sociálneho fondu bol 0,17 EUR, zamestnávateľ prispieval sumou 0,82 EUR 
a zamestnanec uhrádzal sumu 0,34 EUR.  
 Úhrady zamestnancov za stravné lístky boli realizované platbou v hotovosti do 
pokladne mesačne, podľa počtu odobratých obedov. Vedúca DJ vyhotovovala každý mesiac 
zoznam stravníkov stravujúcich sa v príslušnom mesiaci, ktorý obsahoval zoznam 
pracovníkov,  počet odobratých obedov, sumu uhradenú zamestnancom, podpis každého 
zamestnanca a celkovú sumu a počet obedov za príslušný mesiac, na základe ktorého 
vystavila príjmový pokladničný doklad. 
 Príspevok zo sociálneho fondu odvádza miestny úrad na účet jaslí podľa počtu 
odobratých obedov. 
 
II.8.1. Nedostatky zistené kontrolou 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
 



 12 

II.9. Úhrady za poskytnuté služby 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 14. 
júna 2011 uznesením č. 44/2011 v bode B. schválilo pre detské jasle, ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 01. septembra 2011 

1. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach nasledovne: 
a) v sume 340,- Eur na 1 dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu, 
b) v sume 238,- Eur na 1 dieťa mesačne v prípade poldenného pobytu,  
c) v sume 2,- Eurá na hodinu a dieťa v prípade jednorazového, resp. nepravidelného 

krátkodobého pobytu, 
d) vo výške 50 % príslušnej mesačnej úhrady v prípade neprítomnosti dieťaťa celý 

kalendárny mesiac, 
e) v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, pre druhé dieťa vo výške 50 % z príslušnej 

mesačnej úhrady a pre každé ďalšie dieťa vo výške 25 % z príslušnej mesačnej sumy úhrady. 
Predmetná úprava sa nevzťahuje na rodiny, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa § 31 
ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 

2. poskytnutie finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktorým sú poskytované služby v detských jasliach: 

a) vo výške 20 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach 
s príjmom nad 1,5 násobok súm životného minima a do 3. roku života dieťaťa,  

alebo 
b) vo výške 50 % z mesačnej úhrady za služby poskytované v detských jasliach ak 

preukázaný príjem rodiny (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok súm 
životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

alebo 
c) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach 

ak dieťa dovřšilo vek 3 roky a rodičom zanikol nárok na výplatu príspevku na starostlivosť 
o dieťa podľa zákona č. 513/2010 Z. z. o rodičovskom príspevku.  

3. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach v sume 1,50 
€/deň/dieťa a v sume 1,25 €/poldeň/dieťa. Suma stravného sa bude každoročne zvyšovať       
o 3 % od 1.1. nasledujúceho roka.  
 
Príjmy z úhrad za poskytnuté služby odvádzali DJ minimálne raz mesačne v plnej výške. 
Stravné bolo od 01.01.2012 vo výške 1,55 EUR na jedno dieťa a deň. 
 
II.9.1. Nedostatky zistené kontrolou 
Kontrolou nebolo zistené používanie týchto príjmov na financovanie vlastnej činnosti.  
 
II.10. Príjmy 
 
Plnenie rozpočtu príjmov: 
           v EUR 
 Rozpočet 

schválený 
Rozpočet 
upravený 

Čerpanie 
rozpočtu 

Rozdiel 

DJ Čajkovského 129 000,00 129 000,00 150 448,92 21 448,92 
 
Z uvedeného vyplýva, že DJ Čajkovského naplnili rozpočet príjmov na 116,63 %. 
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Prijímanie detí do DJ je uskutočňované na základe uzatvorenej zmluvy medzi 
mestskou časťou ako poskytovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom, 
ktorá obsahuje práva a povinnosti poskytovateľa, práva a povinnosti objednávateľa, spôsob 
určenia úhrady, výšku úhrady, zúčtovanie úhrady, osobitné ustanovenie (ochrana osobných 
údajov) a záverečné ustanovenia (účinnosť zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy, zánik 
zmluvy, výpoveď zo zmluvy...).  

Od 01.09.2012 sú uzatvorené „nové“ zmluvy, ktorým je pridelené číslo, evidované na 
právnom odd. a zverejnené na webovej stránke mestskej časti.  

Boli prekontrolované všetky uzatvorené zmluvy platné v roku 2012. Do 31.08.2012 sú 
k zmluvám doložené Dohody o ukončení zmluvy. Po tomto dátume na základe návrhu 
právneho odd. miestneho úradu sú doložené výpovede zmlúv, v ktorej je uvedené „Zmluvný 
vzťah sa podľa ust. čl. VII. ods. 5 Zmluvy skončí doručením výpovede poskytovateľovi, t.j. 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“. 
 
II.10.1. Nedostatky zistené kontrolou 
Čo sa týka výšky úhrad rodičov za poskytované služby v zmysle platných predpisov na rok 
2012, neboli zistené nedostatky, avšak do 16.08.2012 neboli tieto zmluvy zverejnené na 
webovej stránke mestskej časti v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).  
 
III.   Z Á V E R 
 

Výsledky kontroly boli zapracované do Správy č. 3/2013. So správou bola oboznámená 
vedúca DJ dňa 23.08.2013 a bola jej daná možnosť, aby sa do 27.08.2013 k správe vyjadrila, 
resp. zaslala pripomienky. Následne bola uvedená správa dňa 28.08.2013 prerokovaná. 
Kontrolovaný subjekt  nevyjadril voči správe žiadne pripomienky. Z prerokovania bola 
vypracovaná Zápisnica č. 3/2013 o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej 
kontroly, kde boli prijaté konkrétne dátumy k: 

- prijatiu konkrétnych opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, 

- predloženiu písomnej správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, 
- určeniu zamestnancov zodpovedných za nedostatky a uplatneniu voči nim opatrenia 

podľa osobitného predpisu. 
Všetky nedostatky zistené kontrolou sú podrobne rozpísané v jednotlivých častiach 

správy. Aby sa v budúcnosti predišlo zisteným nedostatkom, je treba zlepšiť prenos 
informácií smerom k DJ systémovými opatreniami na úrovni sociálneho odd., resp. miestneho 
úradu.   
 
 


