
 
 
 

Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 24.11.2021 do 1.2.2022. 

 
 

Kontrola č.  25/2021 
Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej škole 
s materskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava (ďalej len „ZŠ s MŠ“). 
Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárenie rozpočtovej organizácie a posúdiť objektívny stav 
kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými 
aktmi riadenia v roku 2020. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 21.10.2021 do 17.12.2021 podľa 
jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Rozpočet ZŠ s MŠ, finančné výkazy, hospodárenie ZŠ s MŠ 
2. Vedenie účtovníctva, účtovné výkazy, účtovné doklady 
3. Vedenie pokladne a pokladničných operácií 
4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
5. Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác 
6. Výkon základnej finančnej kontroly 
7. Prenájom nebytových a bytových priestorov 
8. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 
 

Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti:  
S účinnosťou od 1.1.1998 bola Okresným úradom v Trnave podľa § 5 odseku 1 zákona SNR 
č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. zriadená Základná 
škola v Trnave, nám. Slovenského učeného tovarišstva č. 12 ako rozpočtová organizácia 
s právnou subjektivitou. Táto skutočnosť bola zapracovaná do Zriaďovacej listiny zo dňa 
1.12.1997.  
Mesto Trnava ako zriaďovateľ vydalo dňa 26.4.2010 vzhľadom na viacero legislatívnych úprav 
formy zriaďovacej listiny, ako  aj na iné zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov 
a v súlade s platnými názvami ulíc úplné znenie zriaďovacej listiny. Dňa 10.11.2010 bol vydaný 
dodatok č. 1 k zriaďovacej listine, ktorým sa výraz „Námestie Slov. učeného tovarišstva 12“ 
nahradil výrazom „Námestie Slov. učeného tovarišstva 15“. 
Dňa 31.12.2012 bola vydaná zriaďovacia listina, ktorou zriaďovateľ mesto Trnava v zastúpení 
primátorom mesta zriadil na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky číslo: 2012-18267/50216:2-923/1 zo dňa 8.11.2012 spojenú školu s právnou 
subjektivitou: Základnú školu s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava. Touto 
zriaďovacou listinou sa z dôvodu spojenia škôl splynutím zrušila:  

• zriaďovacia listina Materskej školy, Ľudová 27 Trnava, zo dňa 1.4.2002 

• zriaďovacia listina Základnej školy, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, Trnava 
zo dňa 26.4.2010 

• zriaďovacia listina Školskej jedálne, Ľudová 27, Trnava, s platnosťou od 7.12.2001. 
Dňa 1.2.2014 bol vydaný dodatok č. 1 k zriaďovacej listine zo dňa 31.12.2012, ktorým boli v článku 
III. doplnené súčasti základnej školy s materskou školou o elokované pracovisko Ľudová 
27,Trnava. Dňa 1.2.2018 bol vydaný dodatok č. 2 k zriaďovacej listine zo dňa 31.12.2012, ktorým 
boli v článku III. doplnené ďalšie súčasti ZŠ s MŠ o elokované pracovisko Murgašova 13, Trnava 
a školskú jedáleň Murgašova 13, Trnava. Zároveň boli zrušené: 

• zriaďovacia listina Materskej školy, Murgašova 13, Trnava zo dňa 1.4.2002 

• zriaďovacia listina Školskej jedálne, Murgašova 13, Trnava, s platnosťou od 
7.12.2001. 

Po vykonaní kontroly bolo konštatované, že zriaďovacia listina ZŠ s MŠ vrátane dodatkov č. 1 a 2 
obsahovala všetky povinné náležitosti podľa § 22 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a podľa § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy“). ZŠ s MŠ podľa zriaďovacej listiny poskytuje žiakom základné 
poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
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umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na ich 
orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 
 

1. Rozpočet ZŠ s MŠ, finančné výkazy, hospodárenie ZŠ s MŠ 
 

Hospodárenie rozpočtových organizácií upravuje zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
niektoré vzťahy medzi mestom a rozpočtovou organizáciou sú vymedzené v zákone č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). V súlade s vyššie 
uvedenými právnymi normami: 

• na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 540 zo dňa 26.4.2005 boli 
vypracované Rozpočtové pravidlá rozpočtových organizácií zriadených mestom Trnava, 
schválené primátorom mesta 30.6.2005 

• bol vydaný Príkaz primátora mesta Trnava č. 9/2018, schválený 18.1.2018, ktorým sa určuje 
postup pri odvode a použití finančných prostriedkov z príjmov škôl a školských zariadení na 
účet zriaďovateľa 

• v zmysle § 6 ods. 2 Rozpočtových pravidiel rozpočtových organizácií zriadených mestom 
Trnava bol vydaný Príkaz primátora mesta Trnava č. 10/2018, schválený 18.1.2018, ktorým sa 
určuje metodika presunu finančných prostriedkov formou rozpočtového opatrenia pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 

 

ZŠ s MŠ je rozpočtová organizácia mesta, ktorá je podľa § 21 ods. 1 zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta. Hospodári 
samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí  zriaďovateľ v rámci svojho 
rozpočtu, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Príjmy a výdavky školy sú súčasťou 
rozpočtu zriaďovateľa. Podľa § 12 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
zriaďovateľ po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na školy a školské zariadenia vo svojej 
pôsobnosti, vrátane rozpisu výdavkov na programy obce.  
 

Uznesením č. 273 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na 6. riadnom zasadnutí dňa 3.12.2019 
schválilo rozpočet mesta Trnavy na rok 2020, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bol rozpočet ZŠ 
s MŠ. Mesto Trnava po schválení rozpočtu vykonalo jeho rozpis na všetky školy a školské 
zariadenia vo svojej pôsobnosti, vrátane rozpisu rozpočtu pre ZŠ s MŠ.  
Mesto Trnava ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ oznámilo: 

• listom OVŠaK 116806/19-164/19 zo dňa 6.12.2019 rozpis schváleného rozpočtu bežných 
príjmov ZŠ s MŠ a rozpis schváleného rozpočtu bežných výdavkov na originálne kompetencie 
na roky 2020 – 2022 

• listom OVŠaK 162/2019-118687/2019/163 zo dňa 6.12.2019 rozpis schváleného rozpočtu 
bežných výdavkov na prenesené kompetencie a pomoc v hmotnej núdzi na roky 2020 – 2022.  

 

Podľa § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy „v rozpočte verejnej správy, pri 
sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje 
rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej 
správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami. Rozpočtovú 
klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná 
klasifikácia“. Rozpočtová klasifikácia je ustanovená: 

• Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 
výdavkov verejnej správy. 

Po oznámení rozpisu rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 bol zostavený rozpočet ZŠ s MŠ na 
podmienky školy, pričom východiská rozpočtu určené zriaďovateľom boli dodržané. Rozpočet ZŠ 
s MŠ bol rozpracovaný v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, v súlade s platnou legislatívou.    
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ZŠ s MŠ sústreďovala všetky príjmy svojho rozpočtu na príjmovom účte a realizovala všetky svoje 
výdavky z výdavkového účtu, v súlade s § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy. ZŠ s MŠ mala v súlade s § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
okrem príjmového a výdavkového účtu zriadené ďalšie účty: 

• prevádzkový účet školskej jedálne 

• účet sociálneho fondu 

• účet cudzích prostriedkov - depozitný účet. 
 

V priebehu roka sledovala ZŠ s MŠ vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a na základe potreby boli 
vykonávané zmeny v rozpočte ZŠ s MŠ: 
- presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte ZŠ s MŠ na základe rozpočtového opatrenia 

schváleného zriaďovateľom – 5 krát 
- presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte ZŠ s MŠ na základe rozpočtového opatrenia 

schváleného riaditeľom školy – 15 krát. 
Kontrolná skupina konštatovala, že zmeny v rozpočte ZŠ s MŠ boli vykonané v súlade 
s kompetenciami stanovenými Príkazom primátora č. 10/2018.  
 

Okrem uvedených presunov rozpočtových prostriedkov v zmysle Príkazu primátora č. 10/2018 bolo 
v roku 2020 zapracovaných do rozpočtu ZŠ s MŠ aj 36 oznámení zriaďovateľa o úpravách 
rozpočtu výdavkov mesta Trnava. Vykonané úpravy rozpočtu zriaďovateľa, boli zapracované do 
príslušnej položky resp. podpoložky ekonomickej klasifikácie a do príslušnej triedy funkčnej 
klasifikácie rozpočtu ZŠ s MŠ.  
 

ZŠ s MŠ predkladá na žiadosť ministerstva financií, podľa § 14 ods. 5 zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy 
a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v určenom rozsahu, štruktúre a termíne. 
K 31.12.2020 boli predložené finančné výkazy:  

• FIN 1-12 o príjmoch a výdavkoch a finančných operáciách 

• FIN 3-04 o finančných aktívach podľa sektorov 

• FIN 4-04 o finančných pasívach podľa sektorov 

• FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a ostatných záväzkoch 

• FIN 6-04 o bankových účtoch a záväzkoch obcí, VÚC a ich rozpočtových organizácií. 
Finančné výkazy obsahujú všetky náležitosti určené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, 
spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely 
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. 
 

Rozpočet a plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ boli v roku 2020 podľa sumárnej zostavy k výkazu FIN 1-12 
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách: 
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Kontrolou výkazov FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, 
schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení bolo zistené, že schválený rozpočet 
bol premietnutý do výkazu v stĺpci schválený rozpočet, skutočné príjmy a výdavky boli v súlade so 
schváleným upraveným rozpočtom a pri čerpaní výdavkov neboli prekročené položky podľa 
ekonomickej klasifikácie. 
 

Kontrolná skupina si vyžiadala náhodným výberom na základe úsudku kontrolóra 49 faktúr za 
opravy a udržiavanie, ktoré boli v roku 2020 zaúčtované do nákladov na účte 511 – Opravy 
a udržiavanie. Celkový objem nákladov na účte 511 - Opravy a udržiavanie v roku 2020 bol 
255 116,21 eur. Všetky výdavky vzniknuté pri úhrade predložených 49 faktúr boli v rozpočte ZŠ 
s MŠ zaradené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu do kategórie bežných výdavkov, do 
položky 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. Kontrolná skupina 
fyzicky preverovala v areáli ZŠ s MŠ účel vynaložených výdavkov, kde bolo zistené, že časť 
výdavkov  bola použitá na rekonštrukciu časti podkrovia pavilónov A a B v areáli ZŠ s MŠ. Z údajov 
uvedených vo faktúrach nebolo možné presne vyčísliť sumu výdavkov, ktoré boli použité iba na 
túto rekonštrukciu. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu výška výdavkov na rekonštrukciu 
časti podkrovia pavilónov A a B v roku 2020 činila cca 22 tis. eur. Kontrolná skupina pri obhliadke 
na mieste konštatovala, že výdavky na rekonštrukciu časti podkrovia pavilónov A a B z hľadiska 
ekonomickej klasifikácie rozpočtu nepatria do kategórie bežných výdavkov, ale do kategórie 
kapitálových výdavkov.  
 

Podľa § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: V rozpočte verejnej správy, pri 
sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje 
rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu 
verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami. 
Rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická 
klasifikácia a funkčná klasifikácia. Funkčná klasifikácia sa používa najmä na účely medzinárodného 
porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy; funkčnú klasifikáciu 
ustanovuje osobitný predpis. 6) Druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú 
klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje uverejnením 
oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Povinnosť uplatňovať 
rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy. 
   
Kontrolné zistenie č. 1: Výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku boli 
nesprávne zaradené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu do kategórie bežných výdavkov, 
položka 635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím nebolo 
dodržané: 

• ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť % plnenia

200 nedaňové príjmy 194 556,00 114 214,00 114 209,69 100,00

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 6 000,00 2 516,00 2 516,00 100,00

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 188 106,00 107 131,00 107 127,47 100,00

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek 450,00 47,00 47,07 100,15

290 Iné nedaňové príjmy 0,00 4 520,00 4 519,15 99,98

300 Granty a transfery 30 000,00 64 552,00 64 551,76 100,00

310 Tuzemské bežné granty a transfery 30 000,00 64 552,00 64 551,76 100,00

Bežné príjmy spolu 224 556,00 178 766,00 178 761,45 100,00

600 bežné výdavky 2 627 154,00 2 785 238,00 2 706 863,81 97,19

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 1 499 014,00 1 528 579,00 1 508 819,70 98,71

620 Poistné a príspevok do poisťovní 515 703,00 503 158,00 503 157,97 100,00

630 Tovary a služby 602 970,00 739 595,00 680 978,90 92,07

640 Bežné transfery 9 467,00 13 906,00 13 907,24 100,01

Bežné výdavky spolu 2 627 154,00 2 785 238,00 2 706 863,81 97,19

FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.12.2020
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• Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 
zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 

 

Rozpočet mesta Trnava na rok 2020 bol po jeho schválení v súlade s § 12 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpísaný na rozpočtové organizácie 
a príspevkové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na 
programy obce. ZŠ s MŠ nemala v rozpočte mesta Trnava ani v žiadnych ďalších rozpočtových 
opatreniach v priebehu roka 2020 schválené  kapitálové výdavky.  
 

V súvislosti s kontrolným zistením č. 1 bolo zistené, že verejné prostriedky, ktoré boli v rozpočte 
mesta Trnava určené na bežné výdavky, boli v ZŠ s MŠ použité na rekonštrukciu časti podkrovia 
v pavilónoch A a B, čím boli použité ako kapitálové výdavky. Uvedeným konaním došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: 
Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s 
určeným účelom. 
 

Kontrolné zistenie č. 2: Verejné prostriedky boli použité v rozpore s určeným účelom, čím došlo 
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. 
 

2. Vedenie účtovníctva, účtovné výkazy, účtovné doklady 
 

ZŠ s MŠ ako rozpočtová organizácia vedie účtovníctvo, zostavuje a predkladá účtovnú závierku 
podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“). 
Podľa § 17 ods. 1 zákona o účtovníctve „účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie 
využívajú (ďalej len "používatelia"). Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch 
ustanovených týmto zákonom v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú 
v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.“  
ZŠ s MŠ zostavila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020, ktorá obsahovala súčasti podľa 
§ 17 ods. 3 zákona o účtovníctve:  
a) súvahu,  
b) výkaz ziskov a strát,  
c) poznámky. 
Kontrola konštatovala, že predložené účtovné výkazy obsahovali všetky náležitosti podľa § 17 ods. 
2  zákona o účtovníctve. 
 

Účtovné výkazy boli porovnané s hlavnou knihou ZŠ s MŠ k 31.12.2020. Bolo konštatované, že 
štruktúra údajov v účtovnej závierke nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v ZŠ s MŠ.  
Aktíva: 

• Neobežný majetok    1 521 622,84 

• Obežný majetok       196 818,75 

• Časové rozlíšenie         24 334,48 
Aktíva spolu      1 521 622,84 
 

Pasíva: 

• Vlastné imanie          14 152,83 

• Záväzky súčet     1 504 290,72 

• Časové rozlíšenie           3 179,29 
Pasíva spolu      1 521 622,84 
Náklady spolu      2 846 313,68 
Výnosy spolu      2 861 313,03 
Výsledok hospodárenia po zdanení        14 999,35 
 

V poznámkach, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky ZŠ s MŠ, sa podľa § 18 ods. 5 zákona 
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o účtovníctve uvádzajú „informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov 
a strát, ako aj ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú 
aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie 
podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach uvedie účtovná jednotka tiež 
informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje 
v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad 
na finančnú situáciu účtovnej jednotky.“ 
V poznámkach ZŠ s MŠ, v článku V. Informácie o výnosoch a nákladoch, časť 2. Náklady – opis 
a výška významných položiek nákladov sú uvedené v tabuľke náklady na účte 511 – Opravy 
a udržiavanie:      k 31.12.2020 k 31.12.219 
- opravy budov a objektov, havarijného stavu  248 856,69  67 393,84 
- opravy ostatného majetku        6 259,52  10 264,00 
 

Náklady na opravy budov a objektov sa zvýšili oproti roku 2019 o 181 462,85 eur. V poznámkach 
– v textovej časti poznámok, táto skutočnosť nie je uvedená napriek skutočnosti, že ide 
o významnú položku, ktorá ovplyvnila celkový nárast nákladov na účte 511 – Opravy a udržiavanie 
oproti predchádzajúcemu roku. Kontrolná skupina odporúča v poznámkach k účtovnej závierke 
dôsledne  uvádzať informácie, ktoré vysvetlia a doplnia údaj o významnom náraste akejkoľvek 
položky nákladov resp. výnosov účtovnej jednotky.   
 

Mesto Trnava ako účtovná jednotka je povinná zostavovať v zmysle zákona o účtovníctve: 

• podľa § 17 individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku   

• podľa § 22a konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu účtovných jednotiek, do ktorej 
patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. 

 

ZŠ s MŠ ako zriadená rozpočtová organizácia mesta Trnava poskytla v stanovenom termíne do 
30.4.2021 v zmysle § 22a ods. 5 zákona o účtovníctve zriaďovateľovi svoju individuálnu účtovnú 
závierku a požadované informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky mesta 
Trnava prostredníctvom výkazov: 

• Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2020 

• Formulár vzájomných vzťahov konsolidovaného celku 

• Konsolidačné tabuľky 

• Formulár vzájomných vzťahov súhrnného celku. 
 

ZŠ s MŠ má v zmysle zákona o účtovníctve a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „Opatrenie MF SR“) vypracovanú s účinnosťou od 
1.1.2011 Internú smernicu pre vedenie účtovníctva. Je v nej vymedzený spôsob vedenia 
účtovníctva, účtový rozvrh, zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek, 
spôsoby oceňovania, obeh účtovných dokladov a podpisové vzory, deň uskutočnenia účtovného 
prípadu, dlhodobý majetok, spôsob účtovania zásob, fondy, rezervy, opravné položky, 
inventarizácia, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, osobitosti účtovania, účtovná závierka. 
Vzhľadom na to, že Interná smernica pre vedenie účtovníctva obsahuje niektoré neaktuálne 
informácie (napr. názov školy, mená zodpovedných pracovníkov), kontrolná skupina odporúča túto 
smernicu aktualizovať.  
 

V súvislosti s kontrolným zistením č. 1 (kde bolo konštatované nesprávne zaradenie výdavkov na 
technické zhodnotenie hmotného majetku podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu) bolo 
skontrolované účtovanie predložených 49 dodávateľských faktúr. Bolo zistené, že faktúry boli 
účtované priamo do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie, na ktorý sa v zmysle Opatrenia 
MF SR účtujú náklady na externé opravy hmotného majetku bez ohľadu na to, z akého dôvodu 
došlo k poškodeniu majetku. Faktúry boli vystavené dodávateľmi stavebných prác, v texte faktúr 
sa ako „označenie dodávky“ uvádzali „opravy“ (opravy dreveného debnenia, oprava SDK 
konštrukcií a izolácií, oprava povrchov, oprava povrchových úprav, oprava kanalizácie, oprava 



 

19-10/1/7 
 
 

vykurovania, oprava elektroinštalácie), pričom niektoré faktúry boli za stavebné práce 
pri rekonštrukcii resp. technickom zhodnotení časti podkrovia vybudovaním nových tried 
v podkroví pavilónov A a B v areáli ZŠ s MŠ.   
 

Kontrolná skupina konštatovala nesprávne účtovanie faktúr za technické zhodnotenie časti 
podkrovia pavilónov A a B v areáli ZŠ s MŠ priamo do nákladov, čím neboli dodržané ustanovenia 
Opatrenia MF SR: 

• podľa § 25 v účtovej triede 0 sa o.i. účtuje o : 
o  dlhodobom hmotnom majetku 
o  obstaraní dlhodobého hmotného majetku 
o  oprávkach k dlhodobému hmotnému majetku 

• podľa § 26 dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a technické 
zhodnotenie podľa § 25 ods. 2 písm. c) uvedené do užívania 

• podľa § 28 ods. 3 na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady 
vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku  

• podľa § 30 dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných 
odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému hmotnému majetku. 

 

Podľa § 7 ods. 1) zákona o účtovníctve: Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná 
závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a 
o finančnej situácii účtovnej jednotky. 
 

Kontrolné zistenie č. 3: Úhrady faktúr súvisiacich s technickým zhodnotením dlhodobého 
hmotného majetku boli účtované priamo do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie, pričom 
správne mali byť účtované na účet 042 – Obstaranie majetku. Kontrolou bolo zistené, že išlo 
o technické zhodnotenie majetku a nie o jeho opravu a udržiavanie, čím povinná osoba 
nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve a s Opatrením MF SR. 
 

Kontrolou bola preverená vecná a formálna správnosť účtovných dokladov, zabezpečenie 
trvanlivosti účtovných dokladov a oprava účtovných záznamov. V zmysle § 8 ods. 1 zákona 
o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne 
a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných dokladov a zároveň v zmysle § 6 ods. 1 zákona 
o účtovníctve je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Účtovný doklad v zmysle 
§ 10 ods. 1 zákona o účtovníctve je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať 
zákonom určené náležitosti. Pri kontrole bolo konštatované, že účtovné doklady zaúčtované 
v kontrolovanom období boli očíslované a usporiadané chronologicky v súlade § 10 ods. 1 zákona 
o účtovníctve.  
 

Bankové výpisy boli založené chronologicky, zvlášť pre každý bankový účet. Kontrolou boli 
overené vybrané pohyby na bankových účtoch za mesiac apríl 2020, kde bola skontrolovaná 
ekonomická klasifikácia, súvzťažnosti účtov  a bolo konštatované, že jednotlivé prípady boli 
zaúčtované a zdokladované v súlade so zákonom o účtovníctve. Vybrané účtovné prípady boli 
porovnané na účtovný denník a hlavnú knihu. Zostatky podľa bankových výpisov jednotlivých 
bankových účtov k 30.4.2020 boli porovnané na konečné zostatky účtov v hlavnej knihe 
k 30.4.2020. Kontrolná skupina konštatovala, že boli zhodné. 

 

Príjmový účet ZŠ s MŠ za mesiac apríl 2020 - príjmy boli tvorené poplatkami za školský klub detí 
(ďalej len „ŠKD“), za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“), poistným plnením za poistnú 
udalosť (poškodenie budovy základnej školy a odcudzenie hnuteľných vecí), grantom z nadácie 
TESCO, vrátením platby za nerealizovaný inštruktorský kurz snowbordingu spolu v sume 2 780,23 
eur. Odvod na účet zriaďovateľa tvorili príjmy od rodičov - poplatky za ŠKD a za pobyt dieťaťa v MŠ 
spolu v sume 3 530,10 eur a v čiastke 40,00 eur bol na základe žiadosti rodiča vrátený preplatok 
za pobyt dieťaťa v MŠ. 
 

Príjmový účet ŠJ za mesiac apríl 2020 - príjmy tvorili finančné prostriedky od rodičov žiakov ZŠ 
a detí MŠ za stravné v školských jedálňach spolu v sume 147,86 eura.  
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Odvody zostatkov príjmového účtu ZŠ s MŠ a príjmového účtu ŠJ za účtovné obdobie k 31.3.2020 
(odvádzajú sa mesačne) boli realizované dňa 6.4.2020 vo výške 3 530,10 eur z príjmového účtu 
ZŠ s MŠ (poplatky za ŠKD a za pobyt dieťaťa v MŠ) a vo výške 2 431,30 eur z príjmového účtu ŠJ 
(za stravné v školských jedálňach), spolu v sume 5 961,40 eur na účet zriaďovateľa. Zároveň bolo 
zriaďovateľovi zaslané „Avízo o odvode finančných prostriedkov z príjmov rozpočtovej organizácie“ 
zo dňa 6.4.2020 v súlade s Príkazom primátora č. 9/2018.  
 

Výdavkový účet ZŠ s MŠ za mesiac apríl 2020 - príjmy tvorili finančné prostriedky od zriaďovateľa 
na prenesené kompetencie vo výške 120 074,00 eur na osobné a prevádzkové výdavky ZŠ, na 
originálne kompetencie vo výške 76 819,00 eur na osobné a prevádzkové výdavky ŠKD, ŠJ a MŠ, 
príjmy vrátené ZŠ s MŠ za mesiac marec 2020 vo výške 5 961,40 eur, ktoré boli zaslané 
z príjmového účtu ZŠ s MŠ na účet zriaďovateľa, finančné prostriedky od zriaďovateľa na bežné 
výdavky vo výške 6 498,00 eur - zostatok príjmov z roku 2019, zo sociálneho fondu vo výške 7,20 
eur ako príspevok za neposkytovanie stravy zamestnancovi, spolu v sume 209 365,69 eur. 
 

Finančné prostriedky z výdavkového účtu boli použité najmä na úhradu miezd a odvodov za 
mesiac marec 2020, na preddavok na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov za mesiac marec 
2020, na tvorbu sociálneho fondu z miezd za mesiac marec 2020 zaslanú na účet sociálneho 
fondu, na zálohové platby za plyn, elektrinu, teplo, vodné a stočné, na poplatky za internet, na 
úhradu za telefónne služby v mesiacoch január až marec 2020, na poplatky za komunálne odpady, 
na nákup tonerov a servis kopírovacieho stroja, na nákup kancelárskych potrieb, na nákup kníh, 
nábytku a výpočtovej techniky k projektu Čitateľská gramotnosť, na opravu povrchových úprav ZŠ, 
kanalizácie a vodovodu telocvične a opravu elektroinštalácie ŠJ, všetky výdavky spolu v sume 
218 569,91 eur.  
 

Evidencia dodávateľských faktúr bola vedená v knihe došlých faktúr, ktorá mala elektronickú 
podobu. Dodávateľské faktúry boli očíslované a usporiadané chronologicky v zakladači. 
K jednotlivým faktúram bola doložená objednávka, krycí list, platobný poukaz a detail odoslaného 
príkazu na úhradu, v niektorých prípadoch aj dodací list. Mzdy za mesiac marec 2020 boli doložené 
príslušnými výkazmi: rekapituláciou miezd, výkazmi poistného voči poisťovniam, sumárom 
čerpania miezd, rekapituláciou úhrad.  
 

Účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) za mesiac apríl 2020 - na základe účtovných zápisov v 
hlavnej knihe k 30.4.2020 bolo kontrolou zistené, že na depozitnom účte k 30.4.2020 bol zostatok 
finančných prostriedkov vo výške 119,61 eur. 
 

ZŠ s MŠ postupuje na konci roka v súlade s § 26 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a realizuje prevod finančných prostriedkov za mesiac december na výplaty miezd, na odvod 
poistného a príspevkov do poistných fondov a pod. na depozitný účet, z ktorého sú v januári 
nasledujúceho roka vyplatené.  
 

Dňa 7.8.2019 na základe Príkazu na začatie exekúcie EX 1347/16 - P bola  uskutočnená zrážka 
zo mzdy zamestnanca vo výške 119,61 eur (jeho pracovný pomer skončil 9.8.2019), ktorá bola 
vedená na depozitnom účte organizácie. Napriek viacerým telefonickým a mailovým urgenciám, 
nebol ZŠ s MŠ doručený exekučný príkaz, na základe ktorého by mohla byť táto čiastka vyplatená 
exekútorovi. Podľa odpovede exekútora z 13.5.2020 bolo na súde podanie, o ktorom musel 
rozhodnúť súd a až potom mohol byť vydaný exekučný príkaz a následne čiastka uhradená 
exekútorovi. V čase kontroly v roku 2021 táto exekučná zrážka zo mzdy vo výške 119,61 eur už 
nebola na depozitnom účte a bola exekútorovi uhradená. 
 

Účet sociálneho fondu za mesiac apríl 2020 -  príjem bol realizovaný vo výške 1 186,56 eur - tvorba 
sociálneho fondu za mesiac marec 2020, ktorý bol porovnaný na rekapituláciu miezd za mesiac 
marec 2020.  Výdaj vo výške 7,20 eur bol zaslaný na výdavkový účet ZŠ s MŠ ako príspevok zo 
sociálneho fondu za neposkytovanie stravy zamestnancovi. 
 

K 31.12.2020 mali bankové účty ZŠ s MŠ  - výdavkový účet, príjmový účet a  príjmový účet 
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ŠJ nulové zostatky. Banka na konci roka automaticky prevedie zostatky týchto účtov na účet 
zriaďovateľa.  
 

3. Vedenie pokladne a pokladničných operácií 

Vedenie pokladne a s tým súvisiacu agendu vykonáva poverená pracovníčka, s ktorou bola dňa 
26.2.2013 uzatvorená Dohoda o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z.z. 
Zákonníka práce. Na posúdenie správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou boli 
vyžiadané doklady za apríl 2020 a boli konštatované nasledovné skutočnosti. 
 

Evidencia pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti bola vedená v pokladničnej knihe v priebehu 
mesiaca ručne. V pokladničnej knihe boli zaznamenané jednotlivé pokladničné operácie 
chronologicky, prehľadne, zostatok v pokladnici bol vykazovaný po každej uskutočnej  finančnej 
operácii. Pokladničné doklady boli vystavované narastajúcim číselným radom, za mesiac apríl to 
boli len výdavkové pokladničné doklady (ďalej „VPD“). Na konci mesiaca účtovníčka zaúčtovala 
pokladničné doklady za daný mesiac v  programovom vybavení (účtovný doklad číslo 
ZZ0000008004). 
 

Príjmy do pokladne za kontrolovaný mesiac apríl 2020 neboli žiadne. Výdavky súviseli s úhradou 
poštovného a nákupom poštových známok, nákupom benzínu na kosenie, dlažby a lepidla na 
dlažbu, vrecovaného asfaltu, PC myši a rukovätí a omotávok na hojdačky pre MŠ. Za kontrolovaný 
mesiac apríl 2020 bolo vystavených desať VPD (č. 35-44), ku ktorým boli doložené prvotné doklady 
ako: doklady o nákupe z elektronickej registračnej pokladne, potvrdenka zo Slovenskej pošty a.s. 
 

Pohyb finančných prostriedkov v pokladničnej knihe v mesiaci apríl 2020 bol nasledovný: 
 

 Počiatočný 
stav k 1.4.2020 

v eurách 

Príjem spolu 
v eurách 

Výdaj spolu 
v eurách 

Konečný stav 
k 30.4.2020 

v eurách 

Apríl 2020 284,11 0,00 271,21 12,90 
 

Zákon o účtovníctve v § 10 ods. 1 stanovuje náležitosti účtovných dokladov. Kontrolná skupina 
konštatuje, že predložené pokladničné doklady boli očíslované a usporiadané chronologicky 
a obsahovali náležitosti účtovného dokladu v súlade s § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve ako 
aj s článkom 6 ods. 1 Forma a náležitosti účtovných dokladov podľa Internej smernice pre vedenie 
účtovníctva ZŠ s MŠ. 
 

Kontrolná skupina porovnala počiatočný a konečný stav finančných prostriedkov z predloženej 
Hlavnej knihy za mesiac apríl 2020 – účet 211 pokladnica so stavom v Pokladničnej knihe za 
mesiac apríl 2020. Kontrolované hodnoty boli zhodné. Následne bolo skontrolované správne 
uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtu pri jednotlivých pokladničných výdavkoch a bolo 
konštatované, že ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie bola určená v súlade 
s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
 

V článku 6 ods. 3 písm. f) internej smernice - Evidencia, kontrola a obeh pokladničných dokladov 
bol stanovený maximálny limit pokladne vo výške 330,00 eur. Pri kontrole bolo konštatované, že 
za mesiac apríl 2020 bol denný limit pokladne dodržaný. Dňa 2.11.2021 vykonala kontrolná 
skupina mimoriadnu inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti. Zostatok peňažných 
prostriedkov v hotovosti v pokladni bol v sume 271,48 eur. Pokladničná hotovosť v pokladni 
súhlasila so stavom uvedeným v pokladničnej knihe 271,48 eur t.j. neboli zistené inventarizačné 
rozdiely. Po vykonaní mimoriadnej inventarizácie pokladničnej hotovosti v pokladni bol spísaný 
Zápis o vykonaní mimoriadnej inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti. 
 

ZŠ s MŠ vykonala v roku 2020 inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti na základe 
príkazných listov riaditeľa ZŠ s MŠ štyrikrát – k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2020. Inventarizácia 
peňažných prostriedkov v hotovosti k 31.12.2020 bola vykonaná na základe príkazného listu 
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riaditeľa ZŠ s MŠ č. 5/2020 z 18.12.2020 v súlade s § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve. 
Inventarizačná komisia konštatovala, že účtovný stav bol zhodný so skutočným stavom hotovosti 
v čiastke 0,00 eur. Účtovný stav pokladnice (účet 211) k 31.12.2020 bol vo výške 0,00 eur. Ostatné 
inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti boli uskutočnené na základe rozhodnutia 
riaditeľky školy. Vo všetkých prípadoch bol účtovný stav zhodný so skutočným stavom hotovosti 
v pokladni. 
 

Pri kontrole správnosti pokladničných dokladov neboli zistené nedostatky. Kontrolná skupina 
odporúča viesť evidenciu pohybu peňažných prostriedkov v pokladni elektronicky. 
 

ZŠ s MŠ ako právnická osoba má povinnosť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vypracovať 
správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju svojmu zriaďovateľovi.  
Správa o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku § 7 ods. 2 obsahuje: 
a) analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,  
b) pre cirkevné školy a súkromné školy, stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho 
rozpočtu,  
c) ďalšie údaje určené ministerstvom. 
Správu o hospodárení za rok 2020 zaslala povinná osoba zriaďovateľovi dňa 7.4.2021. 
 

4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
 

Zákon o účtovníctve v § 6 ods. 3 ukladá účtovným jednotkám povinnosť vykonať inventarizáciu 
a zároveň v § 29 a § 30 určuje spôsob jej vykonania a náležitosti dokumentácie, ktorá sa 
vyhotovuje v rámci procesu inventarizácie. Inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či stav 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 
Inventarizácia je nástrojom na preukázanie vecnej správnosti účtovníctva, t.j. na preukázanie, že 
stav a ocenenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá 
skutočnosti.  
 

ZŠ s MŠ má v platnosti internú smernicu účinnú od 1.1.2008, upravujúcu postup vykonávania 
inventarizácie, ktorá obsahuje: 

• základné definície  

• postup prác pri inventarizácii 

• spôsoby inventúry 

• obsah inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu 

• oceňovanie majetku a záväzkov 

• účtovanie a vysporiadanie inventarizačných rozdielov 
 

Postup ZŠ s MŠ pri vykonaní inventarizácie k 31.12.2020 bol upravený: 
- Listom primátora mesta Trnava zo dňa 27.10.2020 -  Príkaz na inventarizáciu v zmysle § 29 

a 30 zákona o účtovníctve a príkazu primátora č. 10/2003 v znení príkazu primátora č. 17/2011 
- Nahlásením členov inventarizačnej komisie zriaďovateľovi listom riaditeľky ZŠ s MŠ zo dňa 

5.11.2020 
- Príkazným listom riaditeľky ZŠ s MŠ č. 4/2020 na vykonanie riadnej inventarizácie 

k 31.12.2020, ktorý obsahoval: deň začatia inventarizácie, deň skončenia inventarizácie, 
predmet inventarizácie, spôsob vykonania inventarizácie, postup prác inventarizačných 
komisii. 

 

Kontrolná skupina konštatovala, že predložené inventúrne súpisy obsahovali všetky náležitosti 
podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.  
K inventúrnemu súpisu stavieb a pozemkov ku dňu účtovnej závierky 31.12.2020 sú priložené 
výpisy z listu vlastníctva č. 5000 – čiastočné. Na predmetnom liste vlastníctva č. 5000 nie je 
uvedená informácia o vykonávaní správy nehnuteľného majetku mesta, čím nebolo dodržané 
ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) 
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
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k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p , podľa ktorých: „organizácie založené alebo 
zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, 
navrhujú na strediská geodézie zapísať správu majetku obce“ a „vlastníci a iné oprávnené osoby 
sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, 
ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu 
okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na 
vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra“. 
 

Kontrolné zistenie č. 4: Na liste vlastníctva nie je uvedený výkon správy nehnuteľného majetku 
mesta Trnava Základnou školou s materskou školou, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 ods. 
3 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 
Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. 
 

K inventúrnym súpisom boli doložené potrebné podklady, ktoré preukazujú vykonanie fyzickej 
alebo dokladovej inventúry inventarizačnou komisiou. Kontrolná skupina konštatovala, že 
predložené inventúrne súpisy boli kompletné a obsahovali všetky náležitosti podľa § 30 ods. 2 
zákona o účtovníctve a taktiež, že boli zinventarizované všetky účty súvahy, ktoré vykazovali 
zostatok.  
 

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa v súlade so 
zákonom o účtovníctve porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je 
účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a obsahuje povinné 
náležitosti podľa § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.  
 

Inventarizačná komisia konštatovala súlad fyzického stavu s účtovným stavom. Po vykonaní 
kontroly predloženého inventarizačného zápisu k 31.12.2020 bolo konštatované, že inventarizačný 
zápis obsahoval všetky povinné náležitosti. 
 

Pri prehliadke areálu ZŠ s MŠ bolo zistené, že na pozemku p.č. 3082 sa nachádza budova 
(označovaná ako „impako“), ktorá slúži pre potreby školy, pričom budova nie je evidovaná v katastri 
nehnuteľností. Kontrolná skupina odporúča ZŠ s MŠ v spolupráci s mestom Trnava zabezpečiť, 
aby údaje týkajúce sa nehnuteľnosti alebo vlastníka nehnuteľnosti boli v katastri riadne evidované, 
v súlade s § 19 písm. a) katastrálneho zákona.   
 

5. Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác 
 

5.1. Legislatíva a vnútorné predpisy k verejnému obstarávaniu 
 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb; 
súťaž návrhov; zadávanie koncesií na stavebné práce, na služby a správu vo verejnom 
obstarávaní (ďalej len „VO“) vymedzuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). Zákon o VO stanovuje pravidlá a postupy 
VO, ktorými sa obstarávajú jednotlivé zákazky a zároveň definuje princípy, ktoré sa uplatňujú pri 
VO. Ide o princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, 
transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti. Cieľom VO je úsporné nakladanie 
s verejnými prostriedkami. 
 

Vzhľadom k tomu, že ZŠ s MŠ nemá vypracovaný osobitný interný predpis, v ktorom by stanovila 
ďalšie postupy  pri VO v rámci organizácie, ani plán VO na rok 2020, podľa ktorého by postupovala 
pri zadávaní zákaziek v roku 2020, ZŠ s MŠ postupuje podľa dikcie zákona o VO. Z dôvodu 
sprehľadnenia a zjednotenia postupov pri VO, najmä plánovania, prípravy, realizácie a archivácie, 
kontrolná skupina odporúča vypracovať interný predpis na podmienky ZŠ s MŠ a zároveň 
odporúča vypracovávať plán VO na každý kalendárny rok. Takáto povinnosť síce nevyplýva 
povinnej osobe priamo zo zákona, ale úprava procesu v internom predpise vnáša poriadok a istotu 
do procesu riadenia a zároveň uľahčuje prácu zamestnancov a vypracovanie plánu VO zvyšuje 
transparentnosť postupov verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek. 
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K základným povinnostiam verejného obstarávateľa v zmysle § 10 zákona o VO patria najmä: 
➢ postupovať podľa zákona o VO 
➢ dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti 
a efektívnosti, 

➢ príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 
ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky  z tohto zákona 
alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením 
určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať 
potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré 
vyplývajú z osobitných predpisov a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami VO. 

 

Kontrolou bolo zistené, že podľa predložených podkladov k VO ZŠ s MŠ počas kontrolovaného 
obdobia nerealizovala VO na podlimitné a nadlimitné zákazky. Z uvedeného dôvodu kontrolná 
skupina poukazuje najmä na § 117 zákona o VO, ktorý upravuje zadávanie zákaziek s nízkymi 
hodnotami: 
(1) „Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené 
náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie 
ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie 
princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať 
v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, 
aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.“ Zákon o VO 
pri zákazkách s nízkou hodnotou nestanovuje počet hospodárskych subjektov, ktoré majú byť 
oslovené resp. koľko ponúk má byť predložených pri zákazkách s nízkou hodnotou, kladie dôraz 
na dodržanie princípov nediskriminácie vo vzťahu k hospodárskym subjektom, transparentnosti a 
rovnakého zaobchádzania, ktoré verejný obstarávateľ osloví za účelom predloženia ponúk. 
(2) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 
3. 
(3) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2. 
(4) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 
až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. 
(5) Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 
ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 
(6) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 
hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho 
štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky 
a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami. 
(7) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, 
v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. 
(8) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov 
od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ 

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona o VO: „ Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane 
z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. 
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a 
informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu 
na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou 
konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná 
hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo 
oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia 
nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.“  
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V prípade zákaziek s nízkou hodnotou je potrebné dodržiavať najmä vyššie uvedený  § 6 zákona 
o VO, ktorý vymedzuje stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) (cena bez 
DPH), dohliadnuť, aby nedochádzalo k účelovému rozdeleniu zákazky, overiť, či úspešný 
uchádzač má oprávnenie podnikať v danej oblasti ako aj overiť, či nemá uložený zákaz účasti alebo 
nie je v konflikte záujmov. Taktiež je potrebné overiť povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora ako aj zahrnúť zákazku s nízkou hodnotou do súhrnnej správy. Verejný obstarávateľ má 
zároveň povinnosť zdokumentovať a archivovať celý priebeh verejného obstarávania po dobu 
desiatich rokov od uzavretia zmluvy, aby všetky úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použitú 
formu komunikácie. Povinnosť verejného obstarávateľa vyhotoviť referenciu do 10 dní odo dňa 
doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie. 
 

5.2. Postup obstarania vybraných zákaziek 
 

Na základe vyžiadania bol kontrolnej skupine predložený zoznam VO zrealizovaných v roku 2020, 
z ktorého vyplýva, že v roku 2020 bolo zrealizovaných 62 VO, pričom tri VO boli realizované 
prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. 
 

Kontrolou bolo zistené, že ZŠ s MŠ realizovala predmetné zákazky postupom zadávania zákaziek 
s nízkou hodnotou, aj napriek skutočnosti, že niektoré by svojimi PHZ zodpovedali tzv. zákazkám 
„malého rozsahu“, ktoré patria medzi výnimky z VO podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Tento zákon 
sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 
jeden kalendárny rok.“ 
 

Z predloženého zoznamu VO ku kontrole bolo náhodným výberom vybraných osem zákaziek 
s nízkou hodnotou s nasledovnými údajmi (názov predmetu VO, dátum vyhodnotenia ponúk, 
dodávateľ, celková hodnota zákazky): 

• oprava kanalizácie a vodovodu v telocvični ZŠ,13.3.2020, J-K-TT spol. s. r. o., 4 986,00 € 
s DPH,  

• oprava elektroinštalácie - kuchyňa a jedáleň ZŠ, 13.3.2020, RESTORE s. r. o., 4 982,40 € 
s DPH, 

• oprava omietok a maľoviek v pavilóne A ZŠ, 8.6.2020, RESTORE s. r. o., 
4 977,00 € s DPH, 

• oprava dreveného debnenia podkrovných priestorov pavilón A ZŠ, 6.7.2020, František Polák, 
4992,00 € s DPH, 

• oprava povrchov stien a podláh – jedáleň, 16.9.2020, P.I.S.R. s.r.o.,  
4 950,00 € s DPH, 

• oprava soc. zariadení a povrchov MŠ Ľudová, 28.9.2020, HAK Trade s. r. o., 4 992,00 € s DPH, 

•  opravy stropov pavilón A ZŠ, 18.11.2020, P.I.S.R. s.r.o., 4992,00 € s DPH, 

• oprava omietok MŠ Murgašova 13, 18.11.2020, RAMICON,s.r.o.,  
4 994,40 € s DPH. 

 

Kontrolná skupina zistila tieto skutočnosti: 
Spisovú dokumentáciu ku každej zákazke zo zoznamu VO tvorili tri cenové ponuky a podklad 
s názvom „Výber zmluvného partnera pri zákazke do 70.000, 180.000“, ktorý obsahoval najmä: 
názov predmetu zákazky, zoznam s tromi oslovenými dodávateľmi, PHZ, identifikáciu vybraného 
dodávateľa, zdôvodnenie/kritérium výberu, dátum a miesto vyhodnotenia ponúk a i. 
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk resp. výber úspešného uchádzača bola najnižšia cena. Spôsob 
vykonania prieskumu uvedený v dokumentácii ku všetkým vybraným VO bol vyjadrený nasledovne 
„osobne“. Na základe predložených dokladov a na základe počtu priložených cenových ponúk 
možno konštatovať, že VO boli realizované priamym oslovením. 
 

Kontrolné zistenie č. 5: Vo všetkých kontrolovaných prípadoch bola predpokladaná hodnota 
zákazky stanovená ako cena s DPH, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o VO. 
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Pri kontrole bolo zistené, že overenie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO, 
t. j. či úspešný uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo VO, nebolo zaznamenané ani 
zdokumentované v spisovej dokumentácii k vybraným VO. V tejto súvislosti však možno 
poznamenať, že splnenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 117 ods. 5 druhá veta zákona o 
VO s odkazom na § 11 ods. 1 zákona o VO, a to  overenie uchádzača v registri partnerov verejného 
sektora, nebolo potrebné preverovať, nakoľko limity uvedené v § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri týchto 
zákazkách neboli prekročené.  
 

S poukazom na princíp transparentnosti je potrebné uviesť, že z tohto všeobecného princípu 
vyplýva požiadavka jednoznačnosti, konkrétnosti a presnosti procesu VO. Zadávanie zákaziek má 
prebiehať prehľadným, predvídateľným a právne korektným spôsobom. Na základe predloženého 
zoznamu VO kontrolná skupina konštatuje, že postup verejného obstarávateľa pri zadávaní 
zákaziek počas kontrolovaného obdobia vzbudzuje pochybnosti, nakoľko sa v ňom vyskytujú také 
prvky, ktoré do určitej miery spôsobujú nepreskúmateľnosť a nekontrolovateľnosť VO, čo vedie 
k porušeniu princípu transparentnosti pri VO. Z predloženej dokumentácie od povinnej osoby 
nemožno určiť resp. rozlíšiť druhy zákaziek (zákazka na poskytnutie služby, zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác), preto z uvedeného dôvodu nemožno preskúmať prekročenie 
finančného limitu z pohľadu delenia zákaziek. Vzhľadom k realizácii VO a použitiu metódy 
obstarávania, a to priamym oslovením, nebola spracovaná ani zdokumentovaná výzva na 
predkladanie ponúk, rovnako tak nebolo zaznamenané oznámenie výsledkov prieskumu trhu 
neúspešným uchádzačom pri všetkých vybraných VO. 
 

Kontrolné zistenie č. 6: ZŠ s MŠ porušila svoju povinnosť podľa § 117 ods. 1 v spojení s ods. 8 
zákona o VO tak, že nepostupovala v súlade s princípom transparentnosti a zároveň 
nezdokumentovala a nearchivovala celý priebeh verejného obstarávania, aby jej úkony boli 
preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. 
 

V zmysle § 117 ods. 6 zákona o VO má ZŠ s MŠ povinnosť zverejňovať vo svojom profile verejného 
obstarávateľa súhrnnú správu do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka s povinnými údajmi: 
hodnota zákazky, predmet zákazky a identifikácia dodávateľa. Kontrolná skupina konštatovala, že 
ZŠ s MŠ mala zriadený takýto profil. Ku dňu výkonu kontroly mala zverejnených osem súhrnných 
správ (dve za I. štvrťrok, dve za II. štvrťrok, jednu za III. štvrťrok a tri za IV. štvrťrok), v ktorých bolo 
uvedených spolu 72 zákaziek. Tento výpočet zákaziek zahŕňa aj zákazky, na ktoré sa vzťahuje 
výnimka zo zákona o VO (ide o tzv. zákazky malého rozsahu), avšak v zmysle § 10 ods. 10 zákona 
o VO sa na ne vzťahuje povinnosť zverejnenia v súhrnnej správe s povinnými údajmi: hodnota 
zákazky, predmet zákazky, identifikácia zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená a 
ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá (pozn. na účely VO zmluvou 
možno rozumieť aj objednávku). Z porovnania podkladov k VO vyplýva skutočnosť, že deväť 
zákaziek z predloženého zoznamu VO nebolo zverejnených v súhrnných správach a údaje 
k zákazkám od dodávateľa Ing. Gabriel ERENT ERCOMP nezodpovedajú údajom z predloženého 
zoznamu VO za r. 2020 (počet zákaziek, hodnoty zákaziek). 
 

Kontrolné zistenie č. 7: Povinná osoba nedodržala zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu na 
zverejnenie súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa po skončení kalendárneho štvrťroka 
za všetky štvrťroky r. 2020, deväť zákaziek z predloženého zoznamu VO nebolo zverejnených 
v súhrnných správach za r. 2020 a údaje k zákazkám od dodávateľa Ing. Gabriel ERENT ERCOMP 
nezodpovedajú údajom z predloženého zoznamu VO za r. 2020 (počet zákaziek, hodnoty 
zákaziek), čím došlo k porušeniu § 117 ods. 6 zákona o VO. 
 

Kontrolné zistenie č. 8: Pri výnimkách  podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO zverejnených 
v súhrnných správach došlo k porušeniu § 10 ods. 10 zákona o VO a to tým, že nebolo uvedené 
konkrétne ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO, na základe ktorého bola zmluva 
uzavretá/objednávka vyhotovená. 

 

6. Výkon základnej finančnej kontroly 
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Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), § 7 ods. 1: 
Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej 
finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch 
riadenia.  
Podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole: Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú 
finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad 
so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu 
vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či 
a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,  
b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo 
c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa 
finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 
 

Povinná osoba má s účinnosťou od 1.1.2016 vypracovanú Smernicu k postupu pri vykonávaní 
finančnej kontroly v podmienkach školy a školského zariadenia. Prílohy obsahujú: postup 
zadávania objednávok, vzor platobného poukazu, kontrolný list k vykonaniu základnej finančnej 
kontroly, žiadosť o preddavok finančnej hotovosti, vzor odtlačku pečiatky k vykonaniu základnej 
finančnej kontroly, podpisové vzory zamestnancov, ktorí vykonávajú základnú finančnú kontrolu. 
 

Kontrolná skupina skontrolovala vykonávanie základnej finančnej kontroly pri vybraných 
finančných operáciách vykonávaných v roku 2020:  

- verejné obstarávanie - výber zmluvného partnera pri zákazkách do 70 000 eur 
a 180 000 eur, 20 ks 

- vystavovanie objednávok na opravy a udržiavanie, 20 ks 
- vystavovanie platobných poukazov pri úhrade faktúr, 20 ks 
- príjmové a výdavkové pokladničné doklady, 20 ks 
- predpis miezd za apríl 2020 
- uzatváranie nájomných zmlúv 2020, 10 ks.  

 

Vykonanie základnej finančnej kontroly bolo vyznačené na dokladoch, súvisiacich s príslušnou 
finančnou operáciou, pričom na dokladoch boli uvedené náležitosti a vyjadrenia, v súlade s § 7 
ods. 3 zákona o finančnej kontrole. Postup pri vykonávaní základnej finančnej kontroly bol v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole a vnútornou smernicou k postupu pri vykonávaní finančnej 
kontroly. V roku 2020 nebola vykonaná žiadna finančná kontrola na mieste. 

 

7. Prenájom nebytových priestorov 
 

ZŠ s MŠ ako správca budovy v súlade s § 8 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení doplnkov 1 až 8 (ďalej 
„Zásady“) môže spravovaný majetok prenechať po predchádzajúcom súhlase orgánov mesta, 
zmluvou o nájme iným fyzickým alebo právnickým osobám.  
 

Podľa § 6 ods.11 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov „obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov 
a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je 
zriaďovateľom. Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.“ 
 

V súlade s § 4 ods. 5 písm. e) Zásad „primátor mesta rozhoduje o prenájmoch a výpožičkách 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta najdlhšie na jeden rok“.  

 

V záujme uplatnenia jednotného postupu pri nájme nebytových priestorov  v objektoch a areáloch 
základných  škôl,  ktorých vlastníkom je mesto Trnava a v spojitosti so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov bol stanovený „Postup uzatvárania nájomných 
zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa 
v objektoch základných škôl“ (ďalej „Postup“), ktorý bol schválený uznesením Mestského 
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zastupiteľstva mesta Trnava č. 721/2009. Tento Postup určoval podmienky krátkodobého nájmu 
telocviční a iných nebytových priestorov aj pre kontrolované obdobie roka 2020: 

• krátkodobým nájmom sa rozumie prenájom najdlhšie na 1 rok, v prípade škôl je 
predpokladaná dĺžka prenájmu max. 10 mesiacov (počas trvania školského roka) 

• nájomné za prenájom telocviční sa určuje dohodou, pričom minimálna hodinová sadzba 
podľa Postupu je od 0,03 eura do 8,29 eura v závislosti od veku záujemcov a veľkosti 
telocvične  

• nájomné za prenájom učební sa určuje dohodou v súlade s VZN o určovaní obvyklého 
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.  

Súčasťou Postupu bol vzor nájomnej zmluvy. V zmysle Postupu pri krátkodobom nájme telocvične 
resp. učebne riaditeľ školy predloží na základe záujmu nájomcu žiadosť o  nájom telocvične resp. 
učebne  primátorovi  mesta  prostredníctvom Odboru školstva, mládeže  a športu Mestského úradu 
v Trnave (ďalej „OŠMaŠ“), ktorá  musí obsahovať meno nájomcu, dobu nájmu, harmonogram 
využívania nebytových priestorov a výšku nájmu za celú dobu užívania. OŠMaŠ predloží vec na 
rozhodnutie primátorovi mesta spolu so svojím stanoviskom. Na základe  súhlasu  primátora  
riaditelia  škôl  vypracujú  nájomnú  zmluvu  v súlade so vzorom uvedeným v Postupe.  
 

ZŠ s MŠ prenajímala v roku 2020 telocvičňu nachádzajúcu sa v areáli školy a učebne v ZŠ a v MŠ. 
V roku 2020 mala ZŠ s MŠ 23 platných  nájomných zmlúv týkajúcich sa krátkodobého prenájmu 
telocvične a učební v správe ZŠ s MŠ. Na obdobie január až jún 2020 bolo platných 13 nájomných 
zmlúv, ktoré boli podpísané v roku 2019 na školský rok 2019/2020. V týchto nájomných zmluvách 
bol zreteľne uvedený počet hodín a výška nájomného zvlášť za rok 2019 a zvlášť za rok 2020. 
V roku 2020 bolo uzatvorených 10 nájomných zmlúv týkajúcich sa krátkodobého prenájmu 
telocvične a učební v správe ZŠ s MŠ. Z týchto nájomných zmlúv boli 2 zmluvy uzavreté na 
obdobie január až jún 2020 a 8 nájomných zmlúv bolo uzavretých na obdobie september až 
december 2020. 
 

Kontrolnou skupinou boli ku kontrole vybrané nájomné zmluvy za obdobie september až december 
2020 v počte 8 z dôvodu, že pri kontrole opatrení v júli 2020 – kontrola č. 17/2020 - boli kontrolnou 
skupinou ostatné nájomné zmluvy skontrolované, kontrolou neboli zistené nedostatky.  
Z vybraných 8 zmlúv bolo 6 zmlúv uzavretých na prenájom telocvične a 2 zmluvy na prenájom 
učebne - jedna učebňa v MŠ Ľudová a jedna učebňa v MŠ Murgašova, obidve na pol hodinu 
jedenkrát do týždňa na výučbu anglického jazyka. Pri prenajímaní nebytových priestorov ZŠ s MŠ 
postupovala podľa stanoveného Postupu. Na základe požiadaviek záujemcov predložila ZŠ s MŠ 
na OŠMaŠ „Žiadosť o povolenie prenájmu nebytových priestorov“. Na základe žiadosti bolo 
vypracované súhlasné stanovisko, ktoré následne podpísal primátor mesta v súlade so Zásadami. 
ZŠ s MŠ vypracovala nájomné zmluvy, ktoré boli podpísané riaditeľkou školy a zverejnené na 
webovej stránke ZŠ s MŠ.   
 

Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že dňa 19.8.2020 bola vystavená žiadosť ZŠ 
s MŠ o nájom telocvične nájomcovi, ktorá bola predložená na OŠMaŠ Mestského úradu v Trnave 
dňa 20.8.2020. OŠMaŠ predložil dňa 7.9.2020 vec na rozhodnutie primátorovi mesta 
s odporúčaním na udelenie súhlasu s prenájmom telocvične. Primátor mesta v zastúpení na 
základe písomného poverenia prenájom schválil.  ZŠ s MŠ uzatvorila dňa 3.9.2020 nájomnú 
zmluvu na prenájom telocvične, čo bolo skôr, ako bol udelený súhlas primátora s prenájmom 
telocvične. Nájomná zmluva bola toho istého dňa 3.9.2020 zverejnená na webovej stránke ZŠ 
s MŠ v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy nebol dodržaný postup uzatvárania nájomných zmlúv 
v zmysle Postupu, nakoľko nájomná zmluva bola vypracovaná a podpísaná skôr, ako bol udelený 
súhlas primátora mesta. 
 

Kontrolné zistenie č. 9: ZŠ s MŠ uzatvorila nájomnú zmluvu na krátkodobý nájom telocvične 
s nájomcom skôr ako bol udelený súhlas zriaďovateľa – mesta Trnava, čo nebolo v súlade 
s článkom I. - Krátkodobý nájom telocviční, bod 7 Postupu uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich 
sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných 
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škôl. 
 

Kontrolnej skupine boli predložené výpisy z účtu v Prima Banke za rok 2020, kde boli uvedené 
dátumy úhrad a sumy úhrad za prenájom telocvične a učební. V roku 2020 ZŠ s MŠ prenajala 
nájomcom nebytové priestory na základe nájomných zmlúv v celkovej sume 2 786,00 eur. 
Z dôvodu pandémie COVID – 19 nájomcovia nemohli využívať nebytové priestory počas celého 
roka 2020 a preto im bolo na základe žiadosti nájomcu a písomného súhlasu riaditeľky školy 
vrátené nájomné za rok 2020 spolu v sume 917,00 eur. Potom výška nájomného za rok 2020 za 
prenájom nebytových priestorov v správe ZŠ s MŠ bola v sume 1 869,00 eur. 
 

8. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 
 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. (ďalej len „infozákon“) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu 
k informáciám. ZŠ s MŠ je podľa § 2 ods. 2 infozákona povinnou osobou na zverejňovanie 
zákonom stanovených informácií.  
 

Kontrolná skupina konštatuje, že povinná osoba nemala v čase výkonu kontroly vypracovanú 
smernicu o postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Kontrolná skupina 
odporúča vypracovať takúto smernicu, účelom ktorej by bolo stanovenie jednotného postupu pri 
povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach ZŠ s MŠ.  
 

Povinná osoba zverejňuje uzatvorené zmluvy, údaje o vyhotovených objednávkach a faktúrach na 
svojej webovej stránke  https://zsnamsut.edupage.org/zmluvy/. 
V kontrolovanom období bolo na stránke ZŠ s MŠ zverejnených: 
➢ 30 zmlúv rôzneho typu (kúpne, nájomné a i.) 
➢ 317 objednávok a 787 faktúr 

 

Posúdenie povinných údajov pri zverejnených dokumentoch bolo uskutočnené pri kontrole na 
vzorke zmlúv, objednávok a faktúr vybraných náhodným výberom nasledovne: 
 

A/ zverejňovanie zmlúv – tak, ako je uvedené v citácii zákonného ustanovenia, povinnosť povinnej 
osoby spočíva vo zverejnení uzatvorených zmlúv, dohôd, resp. ich dodatkov. Každá zverejnená 
zmluva na webovej stránke ZŠ s MŠ obsahuje titulku, v ktorej sa nachádza prehľad niektorých 
náležitostí zo zmlúv. Titulka nie je povinná, má informatívny charakter, údaje z titulky pomáhajú pri 
vyhľadávaní konkrétnych zmlúv podľa vopred zadefinovaných kritérií. 
 

Kontrolné zistenie č. 10:  Kontrolou bolo zistené. že neboli zverejnené dve zmluvy o bežnom účte 
zo dňa 2.7.2020 a zo dňa 11.12.2020, čím došlo k porušeniu § 5a) ods. 9 infozákona. 
 

Kontrolné zistenie č. 11: Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_407 o vzájomnej spolupráci pri 
implementácii projektových aktivít zo dňa 21.8.2020 nebola zverejnená v lehote podľa § 5a) ods. 9 
infozákona, t. j. bezodkladne po uzavretí zmluvy, ale až po 18 dňoch od dátumu uzavretia. 
 

B/ zverejňovanie faktúr – v spracovanej Prílohe č. 2 sú uvedené zákonom požadované údaje 
k zverejneným faktúram, ako aj niektoré ďalšie údaje súvisiace s fakturáciou, úhradou 
a zverejnením jednotlivých faktúr.  
 

Kontrolné zistenie č. 12: Zverejnený popis fakturovaného plnenia k faktúre č. 1020200045 
nezodpovedá popisu fakturovaného plnenia uvedenému na doručenej faktúre, čím došlo 
k porušeniu § 5b ods. 1 písm. b) bodu 2 infozákona.  
 

Kontrolné zistenie č. 13: V dvoch prípadoch z ôsmich vybraných faktúr nebola zverejnená adresa 
dodávateľa resp. jeho sídlo, čím došlo k porušeniu § 5b ods. 1 písm. b) bodu 7b infozákona. 
 

Zvyšné vybrané faktúry boli zverejnené v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) infozákona. Súčasne bolo 
dodržané aj ustanovenie § 5b ods. 2 infozákona, na základe ktorého povinná osoba zverejnila 
vybrané faktúry do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. 

https://zsnamsut.edupage.org/zmluvy/
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C/ zverejňovanie objednávok – v spracovanej Prílohe č. 3 sú uvedené zákonom požadované údaje 
ako aj niektoré ďalšie údaje súvisiace s vystavením alebo vybavením objednávky. 
 

Kontrolná skupina konštatuje, že vybrané objednávky boli zverejnené v súlade s § 5b ods. 1 písm. 
a) infozákona. Súčasne bolo dodržané aj ustanovenie § 5b ods. 2 infozákona, na základe ktorého 
povinná osoba zverejnila vybrané objednávky do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
 

Kontrolné zistenie č. 1: Výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku boli 
nesprávne zaradené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu do kategórie bežných výdavkov, 
položka 635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím nebolo 
dodržané: 

• ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

• Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 
zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 

 

Kontrolné zistenie č. 2: Verejné prostriedky boli použité v rozpore s určeným účelom, čím došlo 
k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. 
 

Kontrolné zistenie č. 3: Úhrady faktúr súvisiacich s technickým zhodnotením dlhodobého 
hmotného majetku boli účtované priamo do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie, pričom 
správne mali byť účtované na účet 042 – Obstaranie majetku. Kontrolou bolo zistené, že išlo 
o technické zhodnotenie majetku a nie o jeho opravu a udržiavanie, čím povinná osoba 
nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve a s Opatrením MF SR. 
 

Kontrolné zistenie č. 4: Na liste vlastníctva nie je uvedený výkon správy nehnuteľného majetku 
mesta Trnava Základnou školou s materskou školou, čím nebolo dodržané ustanovenie § 14 ods. 
3 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. v spojení s § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 
Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. 
 

Kontrolné zistenie č. 5: Vo všetkých kontrolovaných prípadoch bola predpokladaná hodnota 
zákazky stanovená ako cena s DPH, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o VO. 
 

Kontrolné zistenie č. 6: ZŠ s MŠ porušila svoju povinnosť podľa § 117 ods. 1 v spojení s ods. 8 
zákona o VO tak, že nepostupovala v súlade s princípom transparentnosti a zároveň 
nezdokumentovala a nearchivovala celý priebeh verejného obstarávania, aby jej úkony boli 
preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. 
 

Kontrolné zistenie č. 7: Povinná osoba nedodržala zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu na 
zverejnenie súhrnných správ v profile verejného obstarávateľa po skončení kalendárneho štvrťroka 
za všetky štvrťroky r. 2020, deväť zákaziek z predloženého zoznamu VO nebolo zverejnených 
v súhrnných správach za r. 2020 a údaje k zákazkám od dodávateľa Ing. Gabriel ERENT ERCOMP 
nezodpovedajú údajom z predloženého zoznamu VO za r. 2020 (počet zákaziek, hodnoty 
zákaziek), čím došlo k porušeniu § 117 ods. 6 zákona o VO. 
 

Kontrolné zistenie č. 8: Pri výnimkách  podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO zverejnených 
v súhrnných správach došlo k porušeniu § 10 ods. 10 zákona o VO a to tým, že nebolo uvedené 
konkrétne ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO, na základe ktorého bola zmluva 
uzavretá/objednávka vyhotovená. 
 

Kontrolné zistenie č. 9: ZŠ s MŠ uzatvorila nájomnú zmluvu na krátkodobý nájom telocvične 
s nájomcom skôr ako bol udelený súhlas zriaďovateľa – Mesta Trnava, čo nebolo v súlade 
s článkom I. - Krátkodobý nájom telocviční, bod 7 Postupu uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich 
sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných 
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škôl. 
 

Kontrolné zistenie č. 10:  Kontrolou bolo zistené. že neboli zverejnené dve zmluvy o bežnom účte 
zo dňa 2.7.2020 a zo dňa 11.12.2020, čím došlo k porušeniu § 5a) ods. 9 infozákona. 
 

Kontrolné zistenie č. 11: Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_407 o vzájomnej spolupráci pri 
implementácii projektových aktivít zo dňa 21.8.2020 nebola zverejnená v lehote podľa § 5a) ods. 9 
infozákona, t. j. bezodkladne po uzavretí zmluvy, ale až po 18 dňoch od dátumu uzavretia. 
 

Kontrolné zistenie č. 12: Zverejnený popis fakturovaného plnenia k faktúre č. 1020200045 
nezodpovedá popisu fakturovaného plnenia uvedenému na doručenej faktúre, čím došlo 
k porušeniu § 5b ods. 1 písm. b) bodu 2 infozákona.  
 

Kontrolné zistenie č. 13: V dvoch prípadoch z ôsmich vybraných faktúr nebola zverejnená adresa 
dodávateľa resp. jeho sídlo, čím došlo k porušeniu § 5b ods. 1 písm. b) bodu 7b infozákona. 
 

Navrhnuté odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1:  
Výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku dôsledne zaraďovať podľa 
ekonomickej klasifikácie rozpočtu,  súlade s   

• ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

• Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-
42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 

Ku kontrolnému zisteniu č. 2:  
Verejné prostriedky dôsledne používať v súlade s určeným účelom. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 3:  
Opraviť účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku z roku 2020, v súlade 
s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve a s Opatrením MF SR.  
Pri účtovaní faktúr súvisiacich s technickým zhodnotením dlhodobého hmotného majetku 
dodržiavať ustanovenia zákona o účtovníctve a postupy účtovania podľa Opatrenia MF SR. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 4: 
V súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v spojení s § 19 písm. a) zákona 
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v z.n.p. navrhnúť na stredisko geodézie zápis správy majetku mesta a dbať na 
to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny 
týchto údajov boli v katastri riadne evidované. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 5: 
Predpokladanú hodnotu zákazky určovať bez DPH, v súlade s § 6 ods. 1 zákona o VO. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 6: 
Postupovať v súlade s princípom transparentnosti a dokumentovať a archivovať celý priebeh 
verejného obstarávania (vrátane zaznamenávania zaslania výzvy na predkladanie ponúk, 
zaznamenávania overenia zákazu účasti, oznámenia výsledkov prieskumu trhu neúspešným 
uchádzačom), aby úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 7: 
Pri zverejňovaní zákaziek dôsledne dodržiavať ustanovenie § 117 ods. 6 zákona o VO. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 8: 
Pri uverejňovaní súhrnných správ o zmluvách, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon 
o VO, dôsledne dodržiavať § 10 ods. 10 zákona o VO a uvádzať konkrétne ustanovenie § 1 ods. 2 
až 14 zákona o VO. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 9: 
Pri uzatváraní nájomných zmlúv postupovať v súlade s platným postupom uzatvárania nájomných 
zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa 
v objektoch základných škôl. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 10: 
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Zverejniť zmluvy o bežnom účte zo dňa 2.7.2020 a zo dňa 11.12.2020. Zverejňovať povinne 
zverejňované zmluvy v súlade s § 5a) ods. 9 infozákona. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 11: 
Zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v lehote podľa § 5a) ods. 9 infozákona. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 12: 
Opraviť zverejnený popis fakturovaného plnenia k faktúre č. 1020200045. Zverejňovať údaje 
o faktúre za tovary, služby a práce v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) infozákona. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 13: 
Doplniť chýbajúce údaje k dvom faktúram, uvedeným v prílohe č. 2 k Návrhu správy z kontroly. 
Zverejňovať údaje o faktúrach za tovary, služby a práce v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) infozákona. 
 

Ďalšie odporúčania: 
1. V poznámkach k účtovnej závierke dôsledne uvádzať informácie, ktoré vysvetlia a doplnia 

údaj o významnom náraste akejkoľvek položky nákladov resp. výnosov účtovnej jednotky. 
2. Aktualizovať Internú smernicu pre vedenie účtovníctva. 
3. Viesť evidenciu pohybu peňažných prostriedkov v pokladni elektronicky. 
4. V spolupráci s mestom Trnava zabezpečiť, aby údaje týkajúce sa nehnuteľnosti alebo 

vlastníka nehnuteľnosti boli v katastri riadne evidované, v súlade s § 19 písm. a) 
katastrálneho zákona (budova „impako“).   

5. Z dôvodu sprehľadnenia a zjednotenia postupov pri VO, najmä plánovania, prípravy, 
realizácie a archivácie vypracovať interný predpis na podmienky ZŠ s MŠ a vypracovávať 
plán VO na každý kalendárny rok, zabezpečiť školenie zodpovedných zamestnancov. 

6. Vypracovať smernicu o postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, 
účelom ktorej by bolo stanovenie jednotného postupu pri povinnom zverejňovaní zmlúv, 
objednávok a faktúr v podmienkach ZŠ s MŠ.  

 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 5.1.2022. 
Povinná osoba zaslala v lehote určenej na podanie námietok ku kontrolným zisteniam list s názvom 
„Námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam k Návrhu správy z kontroly č. 
25/2021 z vykonanej kontroly v dňoch od 21.10.2021 do 17.12.2021“, v ktorom sa vyjadrila ku 
kontrolným zisteniam č. 5, 10, 11, 12 a 13. 
 

Vyjadrenie ku kontrolnému zisteniu č. 5: „V tabuľkách – Výber zmluvného partnera pri zákazke do 
70.000,-- 180.000,-- - boli pri jednotlivých dodávateľoch uvedené sumy zákaziek ako trhová 
hodnota bez DPH a aj trhová hodnota s DPH. Nakoľko Základná škola s materskou školou, 
Námestie Slov. uč. Tovarišstva 15, Trnava, nie je platcom DPH (čiže je povinná uhradiť vždy sumu 
s DPH, nedá sa u nej praktizovať ani prenos tuzemskej daňovej povinnosti pri stavebných prácach 
podľa § 69, sme povinný vždy uhradiť sumu s DPH. Nakoľko cenové ponuky ako aj konkrétne 
výberové konanie bolo uvedené aj v sumách bez DPH aj s DPH, nevedeli sme, že sme porušili 
zákon o Verejnom obstarávaní.“ 
Stanovisko oprávnenej osoby: Oprávnená osoba preskúmala námietku ku kontrolnému zisteniu č. 
5 a konštatovala, že v podklade s názvom „Výber zmluvného partnera pri zákazke do 70.000, 
180.000“ bolo stanovenie PHZ uvedené v osobitnom riadku s označením ako cena s DPH, čo je 
v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o VO, preto predloženú námietku považuje za neopodstatnenú. 
 

Vyjadrenie ku kontrolnému zisteniu č. 10: „K uvedenému zisteniu chceme pripojiť vyjadrenie, že 
sme omylom – nedopatrením – preklepom do prehľadnej tabuľky evidencie zmlúv uviedli dátum 
uzatvorenia zmlúv 2020 – v skutočnosti boli všetky zmluvy k bežným účtom uzatvorené s bankou 
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. ešte v roku 2002, a to aj konkrétne účty uvedené v Návrhu 
správy z kontroly – 02.07.2002 – Sociálny fond a 11.12.2002 – Depozit (viď priložené kópie).“ 
Stanovisko oprávnenej osoby: Oprávnená osoba preskúmala priložené kópie zmlúv zo dňa 
2.7.2002 a 11.12.2002 a konštatovala opodstatnenosť námietky, preto predmetnú námietku 
akceptovala. Kontrolné zistenie č. 10 v Návrhu správy z kontroly zo dňa 17.12.2021 bolo 
vypustené. 
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Vyjadrenie ku kontrolnému zisteniu č. 11: „Predmetná zmluva bola uzavretá 21.8.2020, zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv bola 2.9.2020, nám bola poštou doručená 8.9.2020 (priradená k číslu 
spisu 19/2020 Registratúrneho denníka pre rok 2020). Ako dôkaz prikladáme aj kópiu 
doporučeného listu z 08.09.2020. Spis bol založený podaním prihlášky do projektu (nie obdržaním 
podpísanej zmluvy). Zmluva ako taká sa do Registratúrneho denníka nezapisuje (takže tam 
nefiguruje). Následne na druhý deň 09.09.2020 bola uvedená Zmluva zverejnená na webovom 
sídle Základnej školy s materskou školou.“ 
Stanovisko oprávnenej osoby: Oprávnená osoba preskúmala priložené doklady a konštatovala 
opodstatnenosť námietky, preto predmetnú námietku akceptovala. Kontrolné zistenie č. 11 
v Návrhu správy z kontroly zo dňa 17.12.2021 bolo vypustené. 
 

Vyjadrenie ku kontrolnému zisteniu č. 12: „zverejnený popis fakturovaného plnenia k faktúre č. 
1020200045 nezodpovedá popisu fakturovaného plnenia uvedenému na faktúre, čím došlo 
k porušeniu § 5b ods. 1 písm. b) bodu 2 infozákona – pri uvedenej faktúre chýbal plný popis 
predmetu plnenia, uvedený nedostatok sme obratom dňa 05.01.2022 o 15:00 hod. odstránili.“ 
Stanovisko oprávnenej osoby: oznámenie povinnej osoby o odstránení zisteného nedostatku nie 
je námietkou k zistenému nedostatku podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o 
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolné zistenie č. 12 
v Návrhu správy z kontroly zo dňa 17.12.2021 zostalo nezmenené. 
 

Vyjadrenie ku kontrolnému zisteniu č. 13: „V dvoch prípadoch z ôsmich vybraných faktúr nebola 
zverejnená adresa dodávateľa, resp. jeho sídlo, čím došlo k porušeniu § 5b ods. 1 písm. b) bodu 
7b infozákona. K uvedenému bodu chceme uviesť vyjadrenie, že pri uvedenom dodávateľovi – 
firme RESTORE s.r.o. – chýbala adresa sídla. Uvedená adresa bola zadaná v účtovnom programe 
WiniBeu správne, ale nevieme, z akého dôvodu nie je priraďovaná pri zverejňovaní zmlúv do 
výstupov. V uvedených prípadoch sme opravili nedostatok a adresu sídla sme obratom doplnili 
ešte dňa 05.01.2021 o 15:20 hod. 
Stanovisko oprávnenej osoby: oznámenie povinnej osoby o odstránení zisteného nedostatku nie 
je námietkou k zistenému nedostatku podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolné zistenie č. 13 
v Návrhu správy z kontroly zo dňa 17.12.2021 zostalo nezmenené. 
 

Oprávnená osoba po preskúmaní a vyhodnotení námietok povinnej osoby vypustila kontrolné 
zistenia č. 10 a 11 a navrhnuté odporúčania na nápravu zistených nedostatkov č. 10 a 11, 
uvedené v Návrhu správy z kontroly zo dňa 17.12.2021. Kontrolné zistenia číslo 12 a 13 boli 
prečíslované na kontrolné zistenia číslo 10 a 11. Navrhnuté odporúčania na nápravu zistených 
nedostatkov číslo 12 a 13 boli prečíslované na navrhnuté odporúčania číslo 10 a 11.  
 

Povinná osoba nepodala námietky k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 
a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených v Návrhu správy z kontroly č. 25/2021. 
Povinná osoba bola podľa § 21 ods. 3 písm. d) a e) zákona o finančnej kontrole povinná prijať 
opatrenia a predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 31.1.2022.  
Povinná osoba je podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona o finančnej kontrole povinná splniť prijaté 
opatrenia v lehote do 30.6.2022. 
Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe dňa 28.1.2022. Dňa 31.1.2022 bolo na Mestský úrad v Trnave doručené 
oznámenie o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov. 
 
 

Kontroly č. 28, 29, 30/2021 a č. 1/2022 
Kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach základných škôl s materskými školami. 
Cieľom kontrol bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 
aktov riadenia pri dodržiavaní povinností pri uplatňovaní elektronickej podoby výkonu orgánov 
verejnej moci, so zameraním na vydávanie rozhodnutí riaditeľa školy ako elektronických úradných 
dokumentov. Kontrolovaným obdobím bol rok 2021. Kontroly boli uskutočnené v súlade so 
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zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 
19.11.2021 do 13.12.2021 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia. 
2. Zriadenie a aktivovanie elektronickej schránky. 
3. Vydávanie a autorizácia rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. 
4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu zákonným zástupcom žiaka. 

 

Počas kontrol boli zistené nasledovné skutočnosti:  
1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia 
Výkon verejnej moci v elektronickom prostredí je s účinnosťou od 1.11.2013 vymedzený 

zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), ktorý definuje 
rozsah, spôsob a povinnosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“). Zavedenie 
zákona o e-Governmente do praxe bolo rozdelené do viacerých etáp.  
 Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického 
úradného dokumentu vymedzuje s účinnosťou od 1.4.2018 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z.z. (ďalej len „vyhláška č. 85/2018 
Z.z.“) 

Zákon o e-Governmente sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu 
právomocí OVM podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 1 tohto zákona). 

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) v spojení s § 5 ods. 3 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 (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) je riaditeľ školy orgánom štátnej správy 
v školstve a vykonáva štátnu správu v prvom stupni. V rámci tejto právomoci rozhoduje okrem 
iného aj o prijatí žiaka do školy. 

Na účely zákona o e-Governmente je OVM riaditeľ ZŠ s MŠ. 
 

Predmetom kontrol bolo vydávanie a doručovanie rozhodnutí riaditeľa ZŠ s MŠ o prijatí 
žiaka do školy v roku 2021 ako elektronických úradných dokumentov podľa zákona o e-
Governmente. 

 

2. Zriadenie a aktivovanie elektronickej schránky 
Elektronickou komunikáciou sa rozumie prenos správ elektronickými prostriedkami medzi 

komunikujúcimi subjektami. Takáto elektronická komunikácia má rovnaké právne účinky ako 
komunikácia v listinnej podobe. 

Elektronická schránka je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy 
a notifikácie a slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s OVM. 

Podľa zákona o e-Governmente bol správcom modulu elektronických schránok do 
30.6.2020 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, od 
1.7.2020 je v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky. Prevádzkovateľom tohto modulu je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
(ďalej len „NASES“).  

Elektronické schránky, ich zriadenie, aktivácia, prístupy a ďalšie postupy, týkajúce sa ich 
spravovania sú vymedzené v §§ 11 až 16 zákona o e-Governmente. 

V podmienkach ZŠ s MŠ bol s účinnosťou od 1.11.2016 povinný riaditeľ školy prijímať 
elektronické podania predpísaným spôsobom prostredníctvom elektronickej schránky a zároveň 
vytvárať rozhodnutia o prijatí žiaka do školy ako elektronické úradné dokumenty. 
 

3. Vydávanie a autorizácia rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. 
Riaditeľ školy vydáva rozhodnutia podľa § 5 ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve vždy 

ako elektronické úradné dokumenty, s výnimkou rozhodnutí o pokarhaní, podmienečnom vylúčení 
a pochvale. 
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 Výkon verejnej moci elektronicky vymedzujú ustanovenia §§ 17 až 34 zákona o e-
Governmente. V zmysle § 23 zákona o e-Governmente OVM autorizáciu rozhodnutia vykoná 
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou, s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky. 

Mandátny certifikát sa vydáva fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe 
zákona konať za inú osobu alebo OVM (§ 8 zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). Mandátny certifikát má hodnotu podpisu štatutárneho zástupcu právnickej 
osoby. Ako identifikátor slúži názov právnickej osoby a IČO. 
 Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka určuje dátum a čas, po ktorom nastáva 
autorizácia. 
 

4. Doručovanie elektronického úradného dokumentu zákonným zástupcom žiaka. 
Doručovanie elektronických úradných dokumentov – rozhodnutí o prijatí žiaka do školy má 

v súlade so zákonom o e-Governmente vykonávať v podmienkach ZŠ s MŠ riaditeľ. Miestom na 
elektronické doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ je taktiež povinný overovať stav aktivácie elektronickej schránky 
u adresáta, ktorému má byť rozhodnutie o prijatí žiaka do školy doručené (nespoliehať sa na 
skutočnosť, že pri prijatí žiaka do školy jeho zákonný zástupca uviedol, že ju nemá aktivovanú). 

V prípade, že elektronické schránky nie sú aktivované na doručovanie, riaditeľ ZŠ s MŠ je 
povinný vyhotoviť listinný rovnopis rozhodnutia o prijatí žiaka do školy podľa vyhlášky č. 85/2018 
Z.z. 

 
 

Kontrola č. 28/2021  
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou školou, 
Andreja Kubinu 34, Trnava.  
 Postup výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach ZŠ s MŠ nemá povinná osoba 
upravený v internej norme. 

Pri kontrole bolo konštatované, že ZŠ s MŠ má zriadenú a aktivovanú elektronickú 
schránku. Prístup do elektronickej stránky je umožnený riaditeľke ZŠ s MŠ použitím preukazu 
totožnosti (občiansky preukaz). Informácia o prijatí novej správy do elektronickej schránky ZŠ s MŠ 
je podľa vyjadrenia riaditeľky automaticky zasielaná na jej služobný mobilný telefón formou sms 
a na dve pracovné mailové adresy ZŚ s MŠ. 
 V čase kontroly riaditeľka ZŠ s MŠ mala vydaný platný mandátny certifikát; kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou povinná osoba nedisponovala. 

Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ k 23.11.2021 vydala 
93 rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy. Kontrolou bolo zistené, že všetky 
kontrolované rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli vydané v papierovej forme, t. j. nebol 
dodržaný postup v súlade so zákonom o e-Governmente. Následne teda nemohol byť uplatnený 
ani postup ich autorizácie v zmysle uvedeného zákona.. 

Nakoľko riaditeľka ZŠ s MŠ nevydávala rozhodnutia o prijatí žiaka do školy elektronicky, 
tieto ani nedoručovala v súlade s postupmi vymedzenými zákonom o e-Governmente a vyhláškou 
č. 85/2018 Z. z. Vydané rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli odovzdávané zákonným 
zástupcom žiaka osobne, čo bolo potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú poštu, a.s. bolo 
dokladované podpísanou doručenkou do vlastných rúk. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci elektronicky pri 
vydávaní, autorizovaní a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala 
v súlade so zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 
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Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 6.12.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 8.12.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 31.12.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 8.12.2021. Zoznam prijatých opatrení bol doručený v dohodnutom termíne. 
 
 

Kontrola č. 29/2021 
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou školou, 
Atómová 1, Trnava.  
 Postup výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach ZŠ s MŠ nemá povinná osoba 
upravený v internej norme. 

Pri kontrole bolo konštatované, že ZŠ s MŠ má zriadenú a aktivovanú elektronickú 
schránku. Prístup do elektronickej stránky je umožnený riaditeľke ZŠ s MŠ použitím preukazu 
totožnosti (občiansky preukaz). Informácia o prijatí novej správy do elektronickej schránky ZŠ s MŠ 
je podľa vyjadrenia riaditeľky automaticky zasielaná na jej pracovnú a taktiež súkromnú mailovú 
adresu. 
 V čase kontroly riaditeľka ZŠ s MŠ mala vydaný platný mandátny certifikát; a podľa jej 
vyjadrenia povinná osoba disponuje aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ k 9.12.2021 vydala 
90 rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy. Kontrolou bolo zistené, že všetky 
kontrolované rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli vydané v papierovej forme, t. j. nebol 
dodržaný postup v súlade so zákonom o e-Governmente. Následne teda nemohol byť uplatnený 
ani postup ich autorizácie v zmysle uvedeného zákona. 

Nakoľko riaditeľka ZŠ s MŠ nevydávala rozhodnutia o prijatí žiaka do školy elektronicky, 
tieto ani nedoručovala v súlade s postupmi vymedzenými zákonom o e-Governmente a vyhláškou 
č. 85/2018 Z. z. Vydané rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli odovzdávané zákonným 
zástupcom žiaka osobne, čo bolo potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú poštu, a.s. bolo 
dokladované podpísanou doručenkou do vlastných rúk. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci elektronicky pri 
vydávaní, autorizovaní a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala 
v súlade so zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 13.12.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 16.12.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 31.12.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 16.12.2021. Zoznam prijatých opatrení bol doručený v dohodnutom termíne. 
 
 

Kontrola č. 30/2021 
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Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou školou, 
Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava.  
 Postup výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach ZŠ s MŠ nemá povinná osoba 
upravený v internej norme. 

Pri kontrole bolo konštatované, že ZŠ s MŠ má zriadenú a aktivovanú elektronickú 
schránku. Prístup do elektronickej stránky je umožnený riaditeľke ZŠ s MŠ a ďalšej zamestnankyni 
(ekonómke ZŠ s MŠ) použitím preukazu totožnosti (občiansky preukaz). Informácia o prijatí novej 
správy do elektronickej schránky ZŠ s MŠ je podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ s MŠ automaticky 
zasielaná na dve pracovné mailové adresy ZŚ s MŠ. 
 V čase kontroly riaditeľka ZŠ s MŠ mala vydaný platný mandátny certifikát; kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou povinná osoba nedisponovala. 

Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ k 8.12.2021 vydala 
71 rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy. Kontrolou bolo zistené, že všetky 
kontrolované rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli vydané v papierovej forme, t. j. nebol 
dodržaný postup v súlade so zákonom o e-Governmente. Následne teda nemohol byť uplatnený 
ani postup ich autorizácie v zmysle uvedeného zákona. 

Nakoľko riaditeľka ZŠ s MŠ nevydávala rozhodnutia o prijatí žiaka do školy elektronicky, 
tieto ani nedoručovala v súlade s postupmi vymedzenými zákonom o e-Governmente a vyhláškou 
č. 85/2018 Z. z. Vydané rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli odovzdávané zákonným 
zástupcom žiaka osobne, čo bolo potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú poštu, a.s. bolo 
dokladované podpísanou doručenkou do vlastných rúk. 

Na základe vyjadrenia riaditeľky ZŠ s MŠ pri aplikácii zákona o e-Governmente v súvislosti 
s  rozhodnutiami o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy postupovala podľa Usmernenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl 
a školských zariadení zo dňa 12.9.2021.  Pri kontrole bolo konštatované, že v zmysle § 56b zákona 
o e-Governmente výkladové stanoviská k uplatňovaniu tohto zákona vydáva Ministerstvo investícií 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci elektronicky pri 
vydávaní, autorizovaní a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala 
v súlade so zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 13.12.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 16.12.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 31.12.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 16.12.2021. Zoznam prijatých opatrení bol doručený v dohodnutom termíne. 
 
 

Kontrola č. 31/2021 
 Kontrola procesu tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu 
mesta. Povinnou osobou je Mestský úrad v Trnave. 

Cieľom kontroly je preveriť postup mesta pri tvorbe, monitorovaní a hodnotení 
programového rozpočtu a jeho súlad s metodickými pomôckami  Ministerstva financií Slovenskej 
republiky vydanými za účelom úspešnej implementácie programového rozpočtovania v miestnej 
územnej samospráve. 
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Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu: 
1. Metodické pomôcky Ministerstva financií Slovenskej republiky a interné normy mesta 

upravujúce rozpočtový proces. 
2. Zostavenie programového rozpočtu ako celku a zhodnotenie úrovne implementovania 

tvorby programového rozpočtovania na vybranom programe životné prostredie. 
3. Monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu ako celku.  

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 
 

Kontrola č. 1/2022 
Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou školou, 
Ulica Kornela Mahra 11, Trnava.  
 Postup výkonu verejnej moci elektronicky v podmienkach ZŠ s MŠ nemá povinná osoba 
upravený v internej norme. 

Pri kontrole č. 1/2022 bolo konštatované, že ZŠ s MŠ má zriadenú a aktivovanú 
elektronickú schránku. Prístup do elektronickej stránky je umožnený riaditeľke ZŠ s MŠ a ďalším 
zamestnancom ZŠ s MŠ (asistentke riaditeľky, trom zástupcom riaditeľky a ekonómke) s použitím 
preukazu totožnosti (občiansky preukaz). Informácia o prijatí novej správy do elektronickej 
schránky ZŠ s MŠ je podľa vyjadrenia riaditeľky automaticky zasielaná na mailovú adresu ZŠ s MŠ, 
do ktorej majú oprávnenie vstúpiť všetci šiesti kompetentní zamestnanci. 

V čase kontroly riaditeľka ZŠ s MŠ mala vydaný platný mandátny certifikát a povinná osoba 
taktiež disponovala kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

Počas kontrolovaného obdobia roku 2021 riaditeľka ZŠ s MŠ vydala 95 rozhodnutí o prijatí, 
resp. neprijatí žiaka do školy. Kontrolou bolo zistené, že všetky kontrolované rozhodnutia o prijatí 
žiaka do školy boli vydané v papierovej forme, t. j. nebol dodržaný postup v súlade so zákonom 
o e-Governmente. Následne teda nemohol byť uplatnený ani postup ich autorizácie v zmysle 
uvedeného zákona. 

Nakoľko riaditeľka ZŠ s MŠ nevydávala rozhodnutia o prijatí žiaka do školy elektronicky, 
tieto ani nedoručovala v súlade s postupmi vymedzenými zákonom o e-Governmente. 

Vydané rozhodnutia o prijatí žiaka do školy boli odovzdávané zákonným zástupcom žiaka 
osobne, čo bolo potvrdené podpisom; doručenie cez Slovenskú poštu, a.s. bolo dokladované 
podpísanou doručenkou do vlastných rúk. V troch prípadoch boli rozhodnutia zákonným 
zástupcom odoslané do elektronickej schránky vo formáte PDF súboru. V Metodickom usmernení 
k §28 ods. 6 zákona o e-Governmente a k dátovému obsahu elektronického úradného dokumentu, 
ktoré bolo vydané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa uvádza, 
že „ak orgány verejnej moci používajú elektronický formulár len ako formu sprievodného listu, ku 
ktorému do prílohy prikladajú rozhodnutie napríklad vo forme PDF súboru bez toho, aby údaje 
vyplnené podľa elektronického formulára obsahovali základné údaje elektronického úradného 
dokumentu, nejde o postup v súlade so zákonom o e – Governmente.“ 

Na základe vyjadrenia riaditeľky ZŠ s MŠ pri aplikácii zákona o e-Governmente v súvislosti 
s  rozhodnutiami o prijatí, resp. neprijatí žiaka do školy postupovala podľa Usmernenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl 
a školských zariadení zo dňa 12.9.2021.  Pri kontrole bolo konštatované, že v zmysle § 56b zákona 
o e-Governmente výkladové stanoviská k uplatňovaniu tohto zákona vydáva Ministerstvo investícií 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 
 

Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: Riaditeľka ZŠ s MŠ nerealizovala výkon verejnej moci elektronicky pri 
vydávaní, autorizovaní a doručovaní rozhodnutí o prijatí žiaka do školy, čím nepostupovala 
v súlade so zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z. z. 
 

Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať v súlade so 
zákonom o e-Governmente a vyhláškou č. 85/2018 Z.z. 
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Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 28.1.2022. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 31.1.2022. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 11.2.2022 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení: ihneď. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy 
povinnej osobe 1.2.2022. 

 
 

Kontrola č. 2/2022 
 Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach Základnej školy s materskou 
školou, Vančurova 38, Trnava, so zameraním na vydávanie rozhodnutí riaditeľa školy ako 
elektronických úradných dokumentov. Povinnou osobou je Základná škola s materskou školou, 
Vančurova 38, Trnava.  

Predmetom kontroly je kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných nariadení pri elektronickej podobe výkonu orgánov verejnej moci 
so zameraním na vydávanie rozhodnutí riaditeľa školy ako elektronických úradných dokumentov. 
Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 
aktov riadenia pri dodržiavaní povinností. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu: 
1. Úprava elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a interných aktoch riadenia. 
2. Zriadenie a aktivovanie elektronickej schránky. 
3. Vydávanie a doručovanie rozhodnutí rodičom. 
4. Autorizácia elektronického úradného dokumentu. 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
 


