
 
SPRÁVA 

O VÝSLEDKU KONTROLY PRÍJMOV A VÝDAVKOV 
V MŠ FERIENČÍKOVA  ZA ROK 2012 

 
 

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2013 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/2013 
z 25.06.2013 bola vykonaná kontrola príjmov a výdavkov v materskej škole Ferienčíkova 12, 
Bratislava. 
 
Kontrolu vykonali: Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol rok 2012. 
 
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
I.1. Základné údaje 
 

Materská škola (ďalej len „MŠ“) bola zriadená Zriaďovacou listinou  z 24.11.1994 
s účinnosťou od 01. januára 1991. Dňa 15.08.1996  Okresným úradom Bratislava I bola 
Zriaďovacia listina zmenená a doplnená (MŠ v tom čase bola v správe Okresného úradu 
Bratislava I, kontroloval a metodicky ju usmerňoval Odbor školstva a kultúry),  Dodatkom č. 
1 z 28. 06.2002 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 
Bratislavy,  prešla zriaďovateľská funkcia MŠ na Ferienčíkovej ul. č. 12 na Mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 01.07.2002. Dodatkom č. 2 k Zriaďovacej listine 
s účinnosťou od 01. 02.2006 sa zrušilo znenie niektorých článkov zriaďovacej listiny 
a doplnili sa nové odseky v súlade so platnou legislatívou.  

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a VÚČ prešla od 1.7.2002 zriaďovacia pôsobnosť Okresného úradu 
Bratislava I. na hlavné mesto SR Bratislavu a Štatútom hl. mesta SR bola táto pôsobnosť 
prenesená na mestskú časť Bratislava – Staré Mesto. 
 
I.2. Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly: 
 

- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  
- zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
- zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, 
- zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
- Vyhláška č. 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23.7.2008 

o materskej škole, 
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších dodatkov, 

- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, 
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I. 3. Vnútorné smernice použité ku kontrole:  
 

- VZN č. 7/2011 z 13.09.2011 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej 
škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania, 

- VZN č. 5/2012 z 25.09.2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej 
škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí,  

- VZN č. 12/2010 z 02.11.2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  

- Opatrenie č. 8/2002 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 04.09.2002 
o úprave rozpočtového hospodárenia škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 

- Opatrenie č. 2/2003 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 09.01.2003, 
ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenieč. 8/2002 o úprave rozpočtového hospodárenia škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

- 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-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení, v znení 
dodatkov č. 1-6.  

 
I.4. Podklady použité pri kontrole: 

- RO denník pre rok 2012 – príjmy  od 01/01/2012 – 31/12/2012 pre stredisko 9205 MŠ 
Ferienčíkova, 

- RO denník pre rok 2012 – výdaje od 01/01/2012 – 31/12/2012 pre stredisko 9205 MŠ 
Ferienčíkova, 

- Rozpočet mestskej časti na roky 2012 až 2014 schválený dňa 20.12.2011 uznesením  
č. 123/2011, 

- Záverečný účet mestskej časti za rok 2012, schválený dňa 25.06.2013 uzn. č. 99/2013, 
- Účtovné doklady za mesiace 01 – 12/2012 poskytnuté finančným odd., referátom 

účtovníctva 
- Zmluva o dielo č. 413/2011 z 23.11.2011 medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré 

Mesto (objednávateľ) a SITIS, s.r.o. (zhotoviteľ) 
 
II. OBLASŤ FINANCOVANIA  A  ÚČTOVANIA 
   
 Činnosť materských škôl je od roku 2004 originálnym výkonom samosprávy 
a v dôsledku zásadných zmien vo financovaní v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou 
(novelizácia zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení) sú od 1.1.2005 financované z rozpočtu mestskej časti.  
 Plnenie úloh zriaďovateľa a usmerňovanie po odbornej stránke zabezpečuje oddelenie 
školstva 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. 
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II.1. Príjmy: 
 Príjmy MŠ (príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v predškolskom zariadení) sú prostredníctvom výdavkovej časti rozpočtu 
mestskej časti použité na čiastočnú úhradu nákladov (od 1.1.2005 sú školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí financované z výnosu daní z príjmu fyzických osôb a nie 
zo štátneho rozpočtu).  
 Ku kontrole bol predložený RO denník pre rok 2012 pre stredisko 9205 MŠ 
Ferienčíkova. Keďže z predloženého denníka nie sú jasní odosielatelia jednotlivých platieb 
(uvedené úhrady VAKUP: prijaté školné), nebolo možné odkontrolovať úhrady mesačného 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s predprimárnym vzdelávaním. Pre rok 2012 boli v platnosti VZN č. 7/2011 z 13.09.2011 
s účinnosťou od 01.10.2011 a VZN č. 5/2012 z 25.09.2012 s účinnosťou od 01.11.2012 
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania, 
v ktorých sa upravili povinnosti fyzickým osobám, ktoré sú zákonnými zástupcami 
maloletých detí v súvislosti s pobytom dieťaťa v materskej škole, na činnosť v školskom 
klube detí, pri stravovaní v zariadení školského stravovania, ako aj fyzickým osobám pri 
stravovaní v zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto. 

Podľa VZN č. 7/2011 za pobyt dieťaťa v materskej škole bol zákonný zástupca 
dieťaťa povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno 
dieťa sumou 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného 
predpisu.  
 Podľa VZN č. 5/2012 za pobyt dieťaťa v materskej škole bol zákonný zástupca 
dieťaťa povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno 
dieťa sumou 30 EUR.  
 
 
II.2. Výdavky: 
 Kontrolou boli preverené výdavky MŠ za rok 2012. Boli skontrolované všetky 
účtovné doklady za uvedené obdobie podľa RO denníka pre rok 2012 pre stredisko 9205 MŠ 
Ferienčíkova.  
 Na účtovných dokladoch boli overované ich náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. 
z o účtovníctve v znení neskorších predpisov, dodržiavanie Opatrenia 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-Staré Mesto 
a jeho preddavkových zariadení, v znení Dodatkov č. 1 až 6, 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. 
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Výdavky MŠ – prevažnú časť výdavkov za kontrolované obdobie tvorili úhrady faktúr 

na základe uzatvorených zmlúv (napr. za spotrebu elektrickej energie, plyn, vodné a stočné, 
OLO a pod.), prípadne úhrady faktúr na základe objednávok (pranie a žehlenie, za školské 
tlačivá, za čistiace potreby a pod.) a platby cez pokladňu miestneho úradu (napr. nákup 
opravárenského materiálu, vstupné na divadelné predstavenie a pod.). Konkrétne výdavky sú 
podrobne rozpísané v Správe č. 5/2013 o výsledku kontroly. 
 
II.3. Nedostatky zistené kontrolou: 

- porušenie § 9 ods. 3  zák. č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého zmena (zák. č. 69/2012 Z. z.) 
nadobudla účinnosť od 01.03.2012 – „vykonanie predbežnej finančnej kontroly 
potvrdzujú zamestnanci podľa 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 ....“. Vyjadrenie 
zodpovedného pracovníka na dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou 
operáciou sa vyskytlo na kontrolovaných dokladoch až od 19.11.2012, 

 
- nesúlad fakturácie od firmy SITIS s.r.o. so Zmluvou o dielo č. 413/2011  z 23.11. 

2011, kde predmetom fakturácie je vykonať pre objednávateľa dielo: zimnú údržbu 
chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam a letnú údržbu chodníkov priľahlých 
k nehnuteľnostiam ...“ pri týchto faktúrach:  

1. Fa č. 135/2012 z 11.1.2012. Predmet fakturácie – zabezpečenie čistenia 
a schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam Starého Mesta za 
obdobie 12/2011. Celková fakturácia je v sume 4 415,16 EUR, pričom faktúra 
je rozúčtovaná podľa jednotlivých stredísk a konkrétne pre str. 9205 MŠ 
Ferienčíkova je 162,22 EUR, pričom podľa cien uvedených v Zmluve o dielo 
a prepočítaním pre str. 9205 MŠ Ferienčíkova malo byť fakturované 112,63 
EUR. Rozdiel v neprospech mestskej časti je 49,59 EUR.  

2. Fa č. 444/2012 z 09.02.2012. Predmet fakturácie: zabezpečenie čistenia 
a schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam Starého Mesto za 
obdobie 01/2012. Celková fakturácia je v sume 5 602,16 EUR, pričom faktúra 
je rozúčtovaná podľa jednotlivých stredísk a konkrétne pre str. 9205 MŠ 
Ferienčíkova je 181,44 EUR, pričom podľa cien uvedených v Zmluve o dielo 
a prepočítaním pre str. 9205 MŠ Ferienčíkova malo byť fakturované 122,75 
EUR. Rozdiel v neprospech mestskej časti je 58,69 EUR. 

3. Fa č. 708/2012 zo 07.03.2012. Predmet fakturácie: zabezpečenie čistenia 
a schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam Starého Mesta za 
obdobie 02/2012. Celková fakturácia je v sume 10 388,65 EUR, pričom 
faktúra je rozúčtovaná podľa jednotlivých stredísk a konkrétne pre str. 9205 
MŠ Ferienčíkova je 372,67 EUR, pričom podľa cien uvedených v Zmluve 
o dielo a prepočítaním pre str. 9205 MŠ Ferienčíkova malo byť fakturované 
252,92 EUR. Rozdiel v neprospech mestskej časti je 119,75 EUR.  

4. Fa č. 856/2012 zo 04.04.2012. Predmet fakturácie: za zimnú údržbu na 
komunikáciách a chodníkoch za obdobie 03/2012. Celková fakturácia je 
v sume 4 371,68 EUR, pričom faktúra je rozúčtovaná podľa jednotlivých 
stredísk a konkrétne pre str. 9205 MŠ Ferienčíkova je 152,64 EUR, pričom 
podľa cien uvedených v Zmluve o dielo a prepočítaním pre str. 9205 MŠ 
Ferienčíkova malo byť fakturované 103,16 EUR. rozdiel v neprospech 
mestskej časti je 49,48 EUR.  
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5. Fa č. 3169/2012 z 05.12.2012. Predmet fakturácie: letná údržba na 
komunikáciách a chodníkoch, časť B za obdobie 11/2012. Podľa čl. I. bod 3 
uvedenej zmluvy zimná údržba je vykonávaná v období od 01.12.2011 do 
31.03.2012 a letná údržba je vykonávaná v období od 01.04.2011 do 
31.10.2012, pričom predmetom fakturácie je mesiac november 2012. Celková 
fakturácia je v sume 1 635,19 EUR, pričom faktúra je rozúčtovaná podľa 
jednotlivých stredísk a konkrétne pre str. 9205 MŠ Ferienčíkova je 55,87 EUR. 
Podľa cien uvedených v Zmluve o dielo a prepočítaním pre str. 9205 MŠ 
Ferienčíkova malo byť fakturované 38,02 EUR. Rozdiel v neprospech 
mestskej časti je 17,85 EUR. 

 
- chybné účtovanie - Fa č. 2589/2012 z 02.10.2012 od MAMINA Servis s.r.o., 

Bratislava za pranie a žehlenie bielizne. Celková fakturovaná suma je 338,48 EUR. 
Táto faktúra mala byť rozúčtovaná je jednotlivé strediská (MŠ a ŠJ), konkrétne pre 
MŠ Ferienčíkova mala byť účtovaná suma 41,47 EUR,  ale podľa RO denníka pre rok 
2012 bola na str. 9205 MŠ Ferienčíkova bola účtovaná celá suma, t.j. 338,48 EUR.  

 
III. ZÁVER 
 
 Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, prijatý dňa 18.10.2001 a účinný od 01.01.2002, bol Opatrením starostky 
č. 1/2012 z 02.01.2012 upravený pre rok 2012 pre potreby mestskej časti.  
 Zákon č. 502/2001 Z. z.  bol novelizovaný zákonom č. 69/2012 Z.z., prijatým dňa 
01.02.2012, účinným od 01.03.2012. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto reagovala na danú 
novelu zákona až v decembri 2012, konkrétne Dodatkom č. 6 k Opatreniu č. 1/2012, účinným 
od 10.12.2012 
 Ako z horeuvedeného vyplýva, nemali zamestnanci miestneho úradu, ktorí sa danou 
agendou zaoberali takmer počas celého roku k dispozícií interný predpis.  
 Záverom možno len odporúčať, aby sa v budúcnosti venovala maximálna pozornosť 
dôslednému vykonávaniu predbežnej finančnej kontroly, najmä v oblasti fakturovaných 
zákaziek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


