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Vážené pani poslankyne a 
páni poslanci pri MsZ 
Svätotrojičné námestie 4/4 
963 01 Krupina 
 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
2389/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  09.02.2022 
     

Vec:  Správa o výsledku kontroly hospodárenia  v Zá kladnej 
umeleckej škole v roku 2021 

 
        (v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov). 
 
          Podľa plánu kontrolnej činnosti na IV.Q.2021, vykonala hlavná kontrolórka Mesta 
Krupina, kontrolu hospodárenia  za rok 2021,  v kontrolovanom subjekte  Základnáj umelecká 
škola. Začiatok kontroly bol  oznámením o začatí kontroly stanovený na deň 29.11. 2021. 
 
          Predmetom kontroly bolo 5. oblastí. Konkrétne boli prekontrolované vlastné a iné príjmy, 
ich čerpanie v roku 2021, čerpanie dotácií od zriaďovateľa na originálne kompetencie, 
dodávateľské faktúry a objednávky. Ich evidencia a overenie základnou finančnou kontrolou a  
bol sledovaný účel ich použitia finančných prostriedkov.  
Ďalej boli prekontrolované bankové výpisy príjmového a výdavkového účtu a pokladničné 
doklady. 
 
         Cieľom kontroly bolo preverenie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti pri používaní 
verejných zdrojov v jednotlivých oblastiach. Doklady ku kontrole boli vyžiadané a doručené ku 
kontrole na  MsÚ, z dôvodu súčasnej pandemickej situácie a prijatia opatrení na zamedzenie 
šírenia ochorenia COVID-19,   uzavretím zariadenia od 29.11.2021. Z predložených dokumentov 
boli vypracované výpisy, ktoré boli spracované do finálnej podoby (návrh správy a správa). Opis 
výsledkov kontroly bol spracovaný za každú kontrolovanú oblasť samostatne. 
 
1. Vlastné a iné príjmy 
 
          Vlastné príjmy boli prevažne tvorené poplatkami od rodičov za pobyt dieťaťa v ZUŠ. 
Výška poplatkov od rodičov je schvaľovaná formou VZN, resp. tvorí prílohu VZN o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  
Boli tu tiež zaúčtované ďalšie finančné prostriedky, vo výške  93,30 € z dôvodu prijatia 
dobropisov  a vo výške 107,46 € z dôvodu zostatku finančných prostriedkov na účte k 31.12.2020. 
Ďalej čiastka vo výške 528,05 € predstavovala preplatky za dodávku tepla a teplej vody od Stefe.  
Vo výške  17 626,59 € rozpočtová organizácia získala finančné prostriedky od  Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny  na úhradu časti miezd v čase pandémie.   
Tiež tu boli účtované  vzdelávacie poukazy vo výške 1 299,– € a v mesiaci december ešte vo výške 
390,– € finančné prostriedky na dezinfekciu a ochranné pomôcky. 
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Počet detí, individuálne, kolektívne, poplatky za pobyt v ZUŠ, preplatky a dotácia z MŠ  
Rok Počet detí   v ZUŠ 

Individuálne 
                       

Kolektívne    
Vlastné príjmy 
ZUŠ  od rodičov 

Dotácia 
MŠ 

Preplatky Vlastné 
príjmy 
spolu 

2021 97 68 13 987,17 17 626,59 728,81 32 342,57 

 
 
2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa od zriaďovateľa (originálne kompetencie) 
 
          Na originálne kompetencie zriaďovateľ, ktorým je Mesto Krupina poskytuje príspevok 
v zmysle schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Mesta Krupina 
a jeho dodatkov.  
 
 
Prehľad dotácie od zriaďovateľa, individuálne, kolektívne a počtu detí v ZUŠ 
Rok Počet detí navštevujúcich 

ZUŠ 
Individuálne             Kolektívne 

Dotácia od zriaďovateľa na 
1 dieťa v ZUŠ 
 Individuálne      Kolektívne 

Dotácia zriaďovateľa na 
ZUŠ celkom  

2021 97                                         68 1 401,43                   457,61 153 853,07 

 
3. Čerpanie  výdavkov na originálne kompetencie   
 
          V tabuľkách je uvedený prehľad čerpania výdavkov na mzdy, odvody a čerpanie bežných 
výdavkov. Tu je nevyhnutné poznamenať, že v bežných výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny 
zamestnancov pracujúcich na dohodu, čiže dohody mimo pracovného pomeru zamestnancov, 
ktorí vedú jednotlivé učebné odbory, alebo v nich učia a pracujú s deťmi, štruktúra zamestnancov 
a počet uzatvorených dohôd. 
 
Prehľad výdavkov na mzdy, odvody a bežné výdavky v ZUŠ 
Rok Mzdy a odvody ZUŠ Bežné výdavky ZUŠ (vrátane 

dohôd mimo PP) 
Spolu  M+O + BV 

2021 156 806,01 31 186,09 187 992,10 

 
Štruktúra zamestnancov a počet uzatvorených dohôd mimo pracovného pomeru  v ZUŠ 

 
4. Pokladňa      
 
Príjmové aj výdavkové pokladničné doklady boli prekontrolované z hľadiska ich obsahu, teda 
účelu použitia finančných prostriedkov na tovary a služby, ako aj ich overenie základnou 
finančnou kontrolou.  
 
 
 

Rok Počet učebných odborov Počet detí Pedagogickí  
zamestnanci spolu 
 

Nepedagogickí 
zamestnanci  
spolu 

Dohody mimo PP 

2021                2 165   9                   4                            4 



                        Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina,  IČO: 00320056 

  

  

Dátum: 09.02.2022, čas: 18:08:49 
 

 
 
 
Strana: 3 

5. Bankové výpisy, došlé faktúry a objednávky 
 
          Okrem vyššie uvedených oblastí boli prekontrolované jednotlivé bankové výpisy 
príjmového, výdavkového účtu a účtu Sociálneho fondu.  
S bankovými výpismi bola vo vzájomných súvislostiach porovnávaná aj mzdová agenda. 
 
Došlé faktúry boli prekontrolované z hľadiska ich obsahu, teda účelu použitia finančných 
prostriedkov na tovary a služby, ako aj ich overenie základnou finančnou kontrolou a  boli 
porovnávané  vo vzájomných súvislostiach.  
 
Kontrolou bolo zistené,  pani riaditeľka  zrealizovala rekonštrukciu elektrickej elektroinštalácie 
v časti budovy Základnej umeleckej školy na Svätotrojičnom námestí č.7, 963 01 Krupina bez 
vykonania  aktualizácie rozpočtu na rok 2021,  ako aj bez overenia Základnou finančnou 
kontrolou. 
 
Túto skutočnosť oznámila Mestu Krupina, ako vlastníkovi nehnuteľnosti až 9.9.2021. Uviedla,  že 
na základe výsledku revíznej správy z roku 2020 bolo potrebné  vykonať rekonštrukciu elektrickej 
inštalácie, ktorá poukázala na nevyhovujúci stav elektrickej inštalácie, ako aj potrebu použitia 
prúdových chráničov a ochranu proti napätiu. 
 
Realizačný projekt od firmy REWID s.r.o., Starohorská 13, 963 01 Krupina   odporučil aj výmenu 
pôvodných akumulačných pecí za nové elektrické konvektory,  z dôvodu ich nízkej účinnosti 
a opotrebovanosti. 
   
Následne boli vystavené  objednávky na ich demontáž vo výške  737,39 € a zároveň na odvoz 
a likvidáciu odpadu  154,69 €. Tiež na vykonanie odbornej prehliadky a skúšky  elektroinštalácie 
v budove ul. Svätotrojičnom námestí č.7 vo výške 180,– € . 
Ďalej  na  montáž elektrickej prípojky vo výške  1 925,30 €. Firme  Kormal  na maliarske 
a natieračské práce vo výške 1 343,– €. Na murárske práce vo výške 1 232,09 €. 
 
Zároveň bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie stavebných prác podľa 
§117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorá bola ukončená a vyhodnotená. To znamená, že Finančná kontrola na 
vystavených objednávkach dňa 1.7. 2021 na sumu 5 990 ,00 € a  ďalších objednávkach, spolu 
šesť objednávok,  zo dňa 16.8. 2021, bola vykonaná len formálne. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností došlo k časovému nesúladu jednotlivých finančných 
operácií a teda porušeniu § 7 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v z. n. p.  pri vykonávaní základnej finančnej kontroly. 
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Ďalej §13 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,  časové a účelové použitie finančných prostriedkov. 
 
Realizácia bola uskutočnená počas letných prázdnin v mesiaci júl a august 2021, nakoľko 
povinnosťou pani riaditeľky bolo  zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, v súlade 
s právnymi predpismi a  odporúčaní revízneho technika  uvedených v revíznej správe.  
Pani riaditeľka, ako správca zvereného majetku v zmysle „Zmluvy o zverení majetku do správy zo 
dňa 01.07.2002“, ktorou sa  zaviazala udržiavať majetok v takom stave, aby bolo zachované jeho 
účelové určenie.  
Vyššie uvedené kroky uskutočnila za účelom splnenia svojej povinnosti, vyplývajúcej z vyššie 
uvedenej Zmluvy o správe majetku. 
 
Pani riaditeľka tiež  poukázala na skutočnosť, že v marci 2021 reagovala na výzvu MŠVV a Š SR 
a podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, v rámci národného projektu „Podpora 
udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie.“  
A bola si vedomá zabezpečenia finančných prostriedkov, z ktorých vie zrealizovať vyššie 
menované práce. 
Tieto finančné prostriedky vo výške 17 626,59 € získala a boli uhradené  kontrolovanému 
subjektu 23.3.2021. 
 
Zároveň požiadala o aktualizáciu rozpočtu, kde  uviedla konkrétne sumy po realizácii 
rekonštrukčných prác a opráv,  spolu vo výške 11 383,19 €. 
Aktualizácia rozpočtu mesta bola predmetom rokovania zasadnutia Komisie rozvoja mesta dňa 
14.9.2021, ktorej súčasťou bola aktualizácia Základnej umeleckej školy. 
Komisia rozvoja mesta odporučila predložený návrh aktualizácie rozpočtu mesta schváliť. 
Následne  Mestská rada tiež odporučila schváliť predložený návrh aktualizácie rozpočtu, na 
svojom zasadnutí 22.9.2021. 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.9.2021, bola prijatým uznesením č. 290/2021-
MsZ  aktualizácia schválená -  zvýšenie rozpočtu Základnej umeleckej školy o sumu 11 383,19 
eur, na realizáciu rekonštrukcie elektrickej inštalácie v časti budovy Základnej umeleckej 
školy, Svätotrojičné nám. č.7, Krupina. 
 
Je potrebné uviesť, že pani riaditeľka odviedla v predchádzajúcich rokoch nevyčerpané finančné 
prostriedky zriaďovateľovi, t.j. Mestu Krupina. 
 
Prehľad  odvedených finančných prostriedkov za jednotlivé roky  je uvedený v tabuľke v eurách. 
2018 2019 2020 2021 

1 500 3 000 13 867 4700 

 
6. Súhrn kontrolných zistení 
 

1. porušenie § 7 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a audite v z.n.p. – nevykonanie, resp. len formálne vykonanie základnej finančnej kontroly 

2.  porušenie §13 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  
     samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nedodržanie súladu časového 
     použitia finančných prostriedkov 
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7. Návrh  odporúčaní  
 
        V súvislosti so zistenými nedostatkami a porušeniami príslušných právnych predpisov, bolo 
navrhnuté kontrolovanému subjektu, v zmysle § 22 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite, prijať odporúčania nasledovné: 
 

1. Zabezpečiť overovanie finančných operácií základnou finančnou kontrolou v každej fáze 
finančnej operácie - § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
v z.n.p. 

 
2. Zabezpečiť financovanie bežných aj kapitálových výdavkov v zmysle schváleného resp. 

upraveného rozpočtu na príslušný kalendárny rok, podľa §13 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z.n.p. 

 
8. Lehoty 
 
       Vzhľadom na skutočnosť, že do lehoty stanovenej v návrhu správy, v zmysle § 22 ods. 3 písm. 
h) zákona o finančnej kontrole a audite neboli kontrolnému orgánu kontrolovaným subjektom 
doručené žiadne námietky vznesené voči zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam, ako 
aj k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, považujem kontrolné zistenia zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 
 
9. Záver 
 
     Z vykonanej kontroly v súlade s § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, bol 
vyhotovený Návrh správy zo dňa 10.12.2021a následne Správa z kontroly  č.2/2021, zo dňa 
22.12.2021  a jej následným zaslaním kontrolovanému subjektu bola kontrola ukončená  dňa 28. 
12. 2021. 
 
V priebehu kontroly boli chyby po vecnej a formálnej stránke  odstránené.  
 
    V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly č. 
2/2021 o hospodárení v Základnej umeleckej škole v roku 2021. 
 
    V súlade § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo na 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Marta Murínová 
hlavná kontrolórka mesta 
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