
 
SPRÁVA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY 

V    MŠ BÚDKOVÁ V BRATISLAVE 
 
 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na I. polrok 2011 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 26/2011 
z 26.04.2011 bola vykonaná kontrola príjmov a výdavkov v Materskej škole Búdková 21, 
Bratislava. 
 Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol I. štvrťrok 2011 a výkon kontroly 
prebiehal v čase máj – jún 2011.  
 Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 2/2011 o výsledku následnej 
finančnej kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Nakoľko materská škola nemá právnu subjektivitu, bola správa 
prerokovaná s prednostom miestneho úradu (v. z. vedúceho odd. školstva) a so správou boli 
oboznámení aj vedúci oddelení, ktorých sa uvedená problematika týkala konkrétne s ved. odd. 
finančného, odd. majetkového a investičného, ako aj s riaditeľkou materskej školy. Z jej 
prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 2/2011 o prerokovaní správy o výsledku 
následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi 
uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne 
splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou správy. 
 
Všeobecná časť: 
 Materská škola (ďalej len „MŠ“) bola zriadená Zriaďovacou listinou  z 24.11.1994 
s účinnosťou od 1. januára 1991.  V Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine z 28.6.2002 
s účinnosťou od 1.7.2002 podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu hlavného 
mesta SR prešla zriaďovateľská funkcia Materskej školy na Búdkovej 21 na Mestskú časť 
Bratislava – Staré Mesto. Dodatkom č. 2 z 20.1.2006 s účinnosťou od 1.2.2006 sa zmenilo, 
resp. zrušilo znenie niektorých článkov zriaďovacej listiny a doplnili sa nové. 
 Plnenie úloh zriaďovateľa a usmerňovanie po odbornej stránke zabezpečuje oddelenie 
školstva, ako aj odd. finančné, majetkové a investičné miestneho úradu mestskej časti. 
 MŠ je školské zariadenie bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 
 MŠ nemá vlastný bankový účet, príjmy a úhrady všetkých výdavkov  sú realizované 
prostredníctvom bankových účtov mestskej časti. Účtovnú agendu zabezpečuje miestny úrad. 
Rozpočet MŠ je napojený na rozpočet mestskej časti. 
 
Príjmy: 

Ku kontrole bol predložený RO denník pre rok 2011 pre stredisko 9202 MŠ Búdková. 
Keďže z predloženého denníka nie sú jasní odosielatelia jednotlivých platieb (uvedené úhrady 
VAKUP: prijaté školné, prípadne len prijaté školné), nebolo možné odkontrolovať úhrady 
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s predprimárnym vzdelávaním, ktoré podľa rozhodnutia riaditeľky MŠ je vo výške 12,69 
EUR mesačne podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov 
a v zmysle VZN č. 7/2008 zo 16. septembra 2008, ktorým sa určila výška čiastočnej úhrady 
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nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním vo výška 15 %. zo sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa. 

 
Výdavky: 
 Kontrolou boli preverené výdavky MŠ za 1. – 3. mesiac 2011. Boli skontrolované 
všetky účtovné doklady za uvedené obdobie podľa RO denníka pre rok 2001 pre stredisko 
9202 MŠ Búdková. 
 Na účtovných dokladoch boli overované ich náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z.  
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, dodržiavanie Opatrenia č. 1/2011 starostky 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto z 3.1.2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a jeho 
preddavkových zariadení, v znení Dodatkov č. 1 a č. 2, Opatrenia č. 2/2011 starostky m. č.  
Bratislava – Staré Mesto z 28.2.2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri 
rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a jeho 
preddavkových zariadení v znení Dodatku č. 1, Opatrenia č. 8/2002 starostu m. č. Bratislava – 
Staré Mesto zo 4.9.2002 o úprave rozpočtového hospodárenia škôl a školských zariadení 
v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Opatrenia č. 2/2003 starostu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto z 9.1.2003, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie č. 8/2002 
o úprave rozpočtového hospodárenia škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 Prevažnú časť výdavkov MŠ Búdková za kontrolované obdobie tvorili úhrady faktúr 
na základe uzavretých zmlúv (za spotrebu elektrickej energie, plyn, OLO, telefónne poplatky, 
internet, zimnú údržbu), prípadne úhrady faktúr na základe objednávok (za pranie a žehlenie, 
za opravy váh a zabezpečenie kalibrácie, za tlač poštových poukážok pre MŠ, kancelársky 
materiál), resp. nákup materiálu v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu (nákup 
opravárenského a inštalačného materiálu) 
 
Nedostatky zistené kontrolou: 

- faktúra od BVS, a.s Bratislava č. 380/2011 z 8.2.2011 (dátum doručenia) v sume 39,29 
EUR pre MŠ Búdková str. 9202 účtovaná na náklady strediska 9201 MŠ Beskydská; 

- nedoložená objednávka k faktúre č. 330/2011 z 3.2.2011 (dátum doručenia) – 
dodávateľ MANIMA Servis s.r.o. v sume 784,86 EUR za pranie a žehlenie, 
rozúčtovaná: MŠ Búdková 29,02 EUR, nie je v súlade s Opatrením č. 2/2003 
z 9.1.2003, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie č. 8/2002 o úprave rozpočtového 
hospodárenia škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto; 

- VPD č. 2308 z 24.2.2011 bez podpisu, kto peniaze vydal a bez podpisu príjemcu, VPD 
č. 902 z 25.1.2011 bez podpisu schválil; 

- faktúra od SITIS, s.r.o., Bratislava č. 187/2011 v sume 8 461,26 EUR za zimnú 
údržbu, rozúčtovaná, na stredisko Búdková v sume 773,27 EUR s DPH – fakturácia na 
základe Zmluvy o dielo č. 685/2010 medzi SITIS, s.r.o. a MČ zastúpenou starostom, 
podpísaná 2.12.2010, kedy podľa čl. VII. ods. 3 nadobudla platnosť a účinnosť, 
pričom v čl. II. bod 1 je uvedené, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.12.2010 
do 31.10.2011. Výkony podľa tabuľkovej prílohy k faktúre sú účtované už od 
1.12.2010. V zmluve sú nejasne zadefinované podmienky na zabezpečenie posypovej 
soli, keď je uvedené, že v cene sú zahrnuté náklady na posypovú soľ, pričom v čl. I. 
bod b) je uvedené, že dodávateľ zabezpečí posyp proti poľadovici posypovou soľou na 
chodníkoch priľahlých k nehnuteľnostiam. Z uvedeného nie je jasné, kto mal posyp 
zabezpečovať. Podľa vyjadrenia zamestnankyne zodpovednej za kontrolu vykonaných 
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prác tento posyp si zabezpečujú MŠ sami a dodávateľ zabezpečuje len dodávku tejto 
soli, ktorej prevzatie podpisujú riaditeľky MŠ na Dodacom liste; 

- faktúra od SITIS, s.r.o., Bratislava č. 690/2011 v sume 1 937,90 EUR za zimnú 
údržbu, rozúčtovaná na str. Búdková v sume 298,53 EUR – fakturovaná dodávka 
posypovej soli 50 kg v sume 7,50 EUR je bez doloženého dokladu o prevzatí 
posypovej soli riaditeľkou MŠ.  

- faktúra od Ján Žilavý, Servis váh, Bratislava č. 266/2011 v sume 580,00 EUR za 
poskytnuté služby – opravu váh na základe montážneho listu, rozúčtovaná, na str. 
Búdková účtované 52,00 EUR. Doložená obj. č. 3505/2011 z 18.1.2011 na kalibráciu 
váh (justáž), úradné overenie (ciachovanie), výmenu závaží v MŠ – nesúlad 
objednávky a faktúry, nedoložené podklady k účtovanej sume v hodnote 226,00 EUR 
(podľa montážneho listu ide o overenie). Z montážneho listu nie je jasné, čo sa 
v jednotlivých škôlkach, aké úkony vykonávali. Tak isto nie je jasná položka 
„Výmena a oprava závažia celkom“ v sume 153,00 EUR. Predbežnú finančnú 
kontrolu vykonal ved. odd. majetkového a investičného, pričom podľa Opatrenia č. 
1/2011 starostky m. č. z 3.1.2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri 
rozpočtovom hospodárení miestneho úradu a jeho preddavkových zariadení bol 
vykonaním PFK za údržbu strojov a prístrojov poverený ved. odd. školstva. 
Objednávku podpísal prednosta úradu, podľa spomínaného Opatrenia č. 1/2011 
objednávku mal podpísať ved. odd. školstva 

 


