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N�vrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e     n a v e d o m i e 

Spr�vu z kontroly hospod�renia Materskej školy Ševčenkova č. 35, Bratislava
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Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
�tvar miestneho kontrol�ra 

S p r � v a 
z kontroly hospod�renia Materskej školy Ševčenkova č. 35, Bratislava

V s�lade s ustanoven�m � 18d, ods. 2, p�smeno b) z�kona SNR č�slo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, „Pl�nom kontrolnej činnosti �tvaru 
miestneho kontrol�ra na obdobie od 1. janu�ra 2010 do 30. j�na 2010“ schv�len�m 
uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č�slo 489 dňa 15. 
decembra 2009 a na z�klade pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 9/2010 zo dňa 20. m�ja 2010 
vykonali kontrol�ri �tvaru miestneho kontrol�ra kontrolu hospod�renia Materskej školy 
Ševčenkova č. 35, Bratislava za obdobie roka 2009 v čase od 26. m�ja 2010 do 18. j�na 2010. 

�čelom kontroly bolo zistiť, či jednotliv� zodpovedn� zamestnanci materskej školy 
postupovali pri hospod�ren� v kontrolovanom obdob� v s�lade s platn�mi všeobecne 
z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi, intern�mi normat�vnymi aktami zriaďovateľa 
a usmerneniami Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka. 
Kontrolou bolo zisten�: 

Matersk� škola Ševčenkova č. 35, Bratislava  bola zriaden� dňom 9. augusta 1985. 
V zmysle ustanovenia � 2 ods. g) bod 3, z�kona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektor�ch p�sobnost� z org�nov št�tnej spr�vy na obce a na vyššie �zemn� celky prešla od 1. 
j�la 2002 zriaďovateľsk� funkcia Materskej školy Ševčenkova č. 35 na Mestsk� časť 
Bratislava-Petržalka.
Uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo dňom 1. j�la 
2002 zriaden� Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka (ďalej len stredisko 
služieb). Organizačnou s�časťou strediska služieb je i Matersk� škola Ševčenkova č. 35, ktor� 
je školsk�m zariaden�m bez pr�vnej subjektivity. 
Matersk� školu v oblasti v�chovy a vzdel�vania riadi jej riaditeľka. Zodpoved� za oblasť 
v�chovy a vzdel�vania a za počet prijat�ch det� do materskej školy. 
Vo všetk�ch ostatn�ch pracovno-pr�vnych vzťahoch matersk� školu zastupuje riaditeľ 
strediska služieb. Finančn� prostriedky na prev�dzku materskej škole v r�mci schv�len�ho 
rozpočtu mestskej časti na pr�slušn� kalend�rny rok poskytuje stredisko služieb formou 
preddavku, ktor� sa mesačne z�čtov�va.

Do funkcie riaditeľky materskej školy bola s �činnosťou od 1. septembra 2008, po 
�spešnom absolvovan� v�berov�ho konania a na z�klade n�vrhu rady školsk�ho zariadenia, 
menovan� Mgr. Jana Trvalcov� na p�ťročn� funkčn� obdobie. 
Vedenie operat�vnej evidencie majetku materskej školy, evidenciu došl�ch fakt�r, 
pokladničn� službu, čerpanie rozpočtov�ch v�davkov a evidenciu �hrad pr�spevkov na 
čiastočn� �hradu n�kladov spojen�ch s hmotn�m zabezpečen�m v predškolskom zariaden� 
zabezpečuje riaditeľka materskej školy. 

V s�vislosti s vykon�van�m uveden�ch činnost� m� v zmysle ustanoven� � 182 z�kona 
č. 311/2001 Z.z. (Z�konn�k pr�ce v platnom znen�) uzatvoren� so zamestn�vateľom dohodu 
o hmotnej zodpovednosti.        
Rozpočet roku 2009

Rozpis preddavkov na rozpočtov� v�davky v roku 2009 vyhotovila riaditeľka 
materskej školy podľa položiek platnej rozpočtovej klasifik�cie. Rozpočtovan� objem 
finančn�ch prostriedkov na rok 2009 určilo materskej škole stredisko služieb v čiastke 
2 840,00 €, na jedno dieťa navštevuj�ce matersk� školu 12,24 €, za obdobie od 1.1.2009 do 
31.08.2009 a 12,67 € za obdobie od 01.09.2009 do 31.12.2009. V roku 2009 mala matersk� 
škola v siedmich triedach celkom 181 det�.
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V r�mci čerpania finančn�ch prostriedkov schv�len�ch vo v�davkovej časti rozpočtu 
na štandardn� �držbu budov a objektov bola v Materskej škole Ševčenkova č. 35 realizovan� 
v roku 2009 plynofik�cia služobn�ho bytu v objekte materskej školy v celkovej sume 
1.428,00 €  (fakt�ra č. 50/2009 uhraden� 09.11.2009).  

Vedenie evidencie majetku materskej školy, inventariz�cia vykonan� k 31.12.2009
Evidenciu majetku materskej školy vedie v invent�rnych knih�ch a miestnych 

invent�rnych zoznamoch riaditeľka materskej školy. Invent�rne knihy s� veden� podľa 
nadob�dacej hodnoty jednotliv�ch druhov majetku, a to dlhodob� hmotn� majetok, drobn� 
dlhodob� majetok a operat�vna evidencia majetku v nadob�dacej hodnote do 33,19 €. 
Porovnan�m jednotliv�ch skup�n stavu majetku k 31.12.2009 veden�ho v operat�vnej 
evidencii s �dajmi uveden�mi v �čtovn�ctve bolo zisten�, že s� totožn�. 
Na z�klade ustanoven� � 29 a � 30 z�kona NR SR č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve v znen� 
neskorš�ch zmien a doplnkov a Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia Mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 3/1994 o z�sad�ch hospod�renia s majetkom v jeho �plnom znen�, vydal riaditeľ 
Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka dňa 24.11.2009 „Pr�kaz č. 
3/2009“ na vykonanie inventariz�cie všetk�ch zložiek hmotn�ho a nehmotn�ho majetku, 
pohľad�vok a z�v�zkov, cen�n, hotovosti v pokladniach, stavu peňažn�ch prostriedkov na 
�čtoch a skladov�ch z�sob ku dňu zostavenia riadnej �čtovnej z�vierky za rok 2009, t.j. 
k 31.12.2009. S�časťou vydan�ho pr�kazu boli „Metodick� pokyny na vykonanie 
inventariz�cie majetku, z�v�zkov a rozdielu majetku a z�v�zkov Strediska služieb škol�m 
a školsk�m zariadeniam Petržalka za rok 2009“ a „Časov� harmonogram priebehu 
inventariz�cie za rok 2009“, ktor� zahrňoval aj menovanie �strednej inventarizačnej komisie i 
jednotliv�ch čiastkov�ch inventarizačn�ch komisi�, zodpovedn�ch za včasn� a spr�vne 
vykonanie inventariz�cie.   

Inventarizačn� komisia v zmysle citovan�ho pr�kazu a časov�ho harmonogramu 
vykonala inventariz�ciu, pri ktorej zistila nasledovn� stav majetku: 

Inventarizovan� zložka majetku fyzick� stav �čtovn� stav rozdiel

Dlhodob� hmotn� majetok 19.261,28 € 19.261,28 € 0        
Ostatn� majetok (operat�vna evidencia
podľa invent�rnych zoznamov) 5.706,90 € 5.706,90 € 0        
Pokladničn� hotovosť 0 0         0        
Bankov� �čet 0 0         0

Hodnota budovy materskej školy v čiastke 367.769,37 € a pozemku v čiastke  339.630,23 € 
bola inventarizovan� v r�mci inventariz�cie Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam 
Petržalka, ktor� budovy a pozemky vedie vo svojej prvotnej i �čtovnej evidencii. 
Porovnan�m stavu majetku materskej školy vedenom v �čtovn�ctve so stavom v z�pisnici 
čiastkovej inventarizačnej komisie vyhotovenej dňa  8. janu�ra 2010 neboli zisten� rozdiely. 
Vykonanie  inventariz�cie k 31.12.2009 bolo potvrden� fyzickou kontrolou, uskutočnenou 
formou n�hodn�ho v�beru (šatňa na pr�zem�, IV. trieda a V. trieda na pr�zem�, kancel�ria 
riaditeľky materskej školy, zborovňa a VII. a X. trieda na prvom poschod�) dňa 9. j�na 2010, 
pri ktorej bolo zisten�, že kontrolovan� majetok sa nach�dzal v priestoroch materskej školy a 
je označen� invent�rnymi č�slami v s�lade s vyhotoven�mi miestnymi invent�rnymi 
zoznamami. Touto kontrolou nebol zisten� majetok, ktor� nie je evidenčne podchyten� vo 
vedenej operat�vnej evidencii majetku materskej školy, ani majetok bez označenia 
invent�rnym č�slom.
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Na z�klade nadob�dac�ch dokladov (fakt�r, dokladov o �hrad�ch v hotovosti) bol v roku 2009 
zaraden� do prvotnej i �čtovnej evidencie materskej školy majetok v čiastke 4 045,90 €. 
Vyradenie poškoden�ho, neupotrebiteľn�ho alebo prebytočn�ho majetku v roku 2009 nebolo 
uskutočnen�. V objekte materskej školy sa nach�dza školn�cky byt, ktor� nebol v čase v�konu 
kontroly prenajat�. V budove materskej školy nie s� prenajat� žiadne priestory in�m pr�vnym 
subjektom.

Vedenie �čtovn�ctva a z�čtovanie poskytnut�ch preddavkov 
Matersk� škola Ševčenkova č. 35, Bratislava, je preddavkov�m zariaden�m Strediska 

služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka. Čerpanie poukazovan�ho preddavku na 
bežn� prev�dzkov� v�davky sa eviduje v peňažnom denn�ku preddavkov�ch zariaden�. 
Doklady z�čtovania poskytnut�ho preddavku spolu s vyplnen�m peňažn�m denn�kom 
mesačne do piateho dňa nasleduj�ceho mesiaca predklad� riaditeľka materskej školy na 
z�čtovanie určenej zamestnankyni ekonomick�ho oddelenia strediska služieb. Pred 
za�čtovan�m čerpania preddavku zodpovedn� zamestnankyňa ekonomick�ho �seku vykon� 
priebežn� finančn� kontrolu dokladov v zmysle z�kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka m� vyhotoven� intern� 
smernicu „Z�sady obehu �čtovn�ch dokladov“ ktor� v časti 2. „Preddavky a ich vy�čtovanie“ 
stanovuje term�ny a povinnosti zamestnancov zodpovedn�ch za včasn�, spr�vne a �pln� 
vy�čtovanie preddavkov poskytovan�ch na prev�dzku. 
Riaditeľka materskej školy vedie knihu dod�vateľsk�ch fakt�r v ktorej s� evidovan� fakt�ry 
za bežn� v�davky hraden� počas roku 2009 z finančn�ch prostriedkov do v�šky preddavkov 
poskytovan�ch na prev�dzku (odborn� literat�ra, kancel�rske potreby, čistiace prostriedky, 
poštov� a cestovn� poplatky). Z�lohov� fakt�ry za elektrick� energiu, plyn, poplatky za 
dodan� a odveden� vodu (vodn� a stočn�), eviduje a uhr�dza Stredisko služieb škol�m 
a školsk�m zariadeniam Petržalka.
Podrobnou kontrolou peňažn�ch denn�kov za janu�r – december 2009 bolo zisten�, že tieto sa 
ved� podľa predtlače a jednotliv� položky v nich evidovan� s� doložen� pr�slušn�mi 
dokladmi, a to fakt�rami, v�pismi z bankov�ho �čtu, pr�jmov�mi a v�davkov�mi 
pokladničn�mi dokladmi, dokladmi o n�kupe pri uskutočnen� n�kupov hotovostnou platbou.
Dňa 06. j�na 2010 bola uskutočnen� kontrola pokladničnej hotovosti, pri ktorej bolo zisten�, 
že finančn� hotovosť nach�dzaj�ca sa v pokladnici v čiastke 45,38 € s�hlasila so stavom 
vyk�zan�m v peňažnom denn�ku ku dňu kontroly. 

V s�lade s ustanoven�m � 29, ods. 3 z�kona NR SR č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve 
v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, bola v roku 2009 uskutočnen� inventariz�cia 
pokladničnej hotovosti v dňoch 19. febru�ra 2009, 21. apr�la 2009, 7. septembra 2009 a 31. 
decembra 2009. 
Pri vykonanej kontrole neboli zisten� nedostatky, ani rozdiely finančnej hotovosti 
a evidenčn�ho stavu. 

Kontrolou hospod�renia v Materskej škole Ševčenkova č. 35, Bratislava, za obdobie 
roka 2009 bolo zisten�, že zodpovedn� zamestnanci materskej školy postupovali pri 
hospod�ren� v kontrolovanom obdob� v s�lade s platn�mi pr�vnymi predpismi, intern�mi 
normat�vnymi aktami zriaďovateľa i usmerneniami  a pr�kazmi Strediska služieb škol�m 
a školsk�m zariadeniam Petržalka. 


