
 
 
 

Vážené pani poslankyne a 

páni poslanci pri MsZ 

Svätotrojičné námestie 4/4 

963 01 Krupina 
 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
21640/2022 Ing. Marta Murínová     tel.: 045/555 03 15  28.11.2022 

 

Vec:  Správa o výsledku   z vykonanej kontroly hospodárenia v Základnej škole 

                               J.C. Hronského  za obdobie rokov 2019-2021. 

 
(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 II. polrok 2022, schváleného uznesením č. 209/2022, na 

5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine, konanom dňa 29.06.2022  vykonala hlavná 

kontrolórka Mesta Krupina, kontrolu v Základnej škole J.C Hronského. Začiatok kontroly bol 

 oznámením o začatí kontroly stanovený na deň 03.10 2022. 

 

          Predmetom kontroly bola  Úplná a kompletná dokumentácia, preukazujúca čerpanie 

rozpočtu, schválený a upravený rozpočet za jednotlivé roky, evidencia rozpočtových opatrení. 

Finančné a účtovné výkazy za Individuálnu účtovnú závierku,  ako aj za konsolidovaný celok. 

Vlastné príjmy a ich čerpanie od roku 2019, čerpanie dotácií od zriaďovateľa na originálne 

kompetencie.  

Bankové  výpisy, došlé, vyšlé  faktúry a tiež  objednávky. 

Pokladničná agenda, vedenie pokladne, kde bol sledovaný účel použitia finančných prostriedkov. 

 

Cieľom kontroly bolo preverenie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti pri používaní verejných 

zdrojov v oblastiach, ktoré boli vopred stanovené poslancami MsZ pri schvaľovaní plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.  

Doklady za rok 2021 ku kontrole boli vyžiadané a prevezené do budovy MsÚ, kancelárie hlavnej 

kontrolórky a   za roky 2019 - 2020 kontrolované priamo v budove Základnej školy 

J.C.Hronského.  

Predložené dokumenty boli priebežne konzultované a následne boli spracované do finálnej 

podoby (Správy) v kancelárii hlavnej kontrolórky.  

Opis výsledkov kontroly bol spracovaný nasledovne. 

 

Vlastné príjmy 

 

           Vlastné príjmy sú zložené z troch položiek, konkrétne z vlastných príjmov školského klubu 

detí (ŠKD), vlastných príjmov školskej jedálne a vlastných príjmov samotnej školy. Vlastné príjmy 

školského klubu detí tvoria poplatky za pobyt dieťaťa po vyučovaní v takzvanej družine, kde sú 

pod dozorom odborných zamestnancov. Výška poplatkov od rodičov za pobyt dieťaťa v ŠKD je 



schvaľovaná v Mestskom zastupiteľstve vo forme všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  

Vlastné príjmy školy tvoria finančné prostriedky získané za prenájmy priestorov, rôzne dary, ako 

aj vrátené finančné prostriedky za plyn, elektrickú energiu a iné. 

 
Rok Počet detí 

navštevujúcich 

ŠKD 

Poplatok  

v ŠKD 

na 1. 

dieťa 

Poplatky od 

rodičov v ŠKD 

(vlastné 

príjmy) celkom 

Počet 

stravujúcich sa 

detí v ŠJ 

Poplatok v ŠJ na 1. 

dieťa 

Poplatky od  

rodičov v ŠJ 

(vlastné 

príjmy) 
I.st. II.st. šport. 

trieda 

2019 131 10,00    5 384,70 328 0,21 0,30 0,56   7 878,53 

2020 125 10,00    9 004,25 259 1,51 1,60 1,49 14 784,826 

2021 140 10,00 11 167,00 283 1,59 1,60  14 710,68 

 

Príspevok zriaďovateľa na 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 dotácií za jednotlivé roky od zriaďovateľa je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
Rok Počet detí 

navštevujúcich 

ŠKD 

Príspevok od 

zriaďovateľa na 

1 dieťa v ŠKD 

Príspevok 

zriaďovateľa 

na ŠKD 

celkom  

Počet 

stravujúci

ch sa detí 

v ŠJ 

Príspevok 

od 

zriaďovat

eľa  na 1 

dieťa v ŠJ 

Príspevok 

zriaďovateľa na ŠJ 

celkom 

2019 131 425,79 68 037,00 328 1,39 71 000,00 

2020 125 548,36 71 979,69 259 1,40 77 035,02 

2021 140 599,04 74,943,00 283 1,68 83 001,08 

 

Čerpanie  výdavkov na originálne kompetencie 

 

          Príjmy originálnych kompetencií sú tvorené vlastnými príjmami, teda poplatkami od 

rodičov a dotáciou, ktorú poskytuje zriaďovateľ. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na 

originálne kompetencie majú mzdové výdavky. Menší podiel tvoria bežné výdavky, ktoré sú 

používané najmä na materiálne zabezpečenie činnosti ŠKD a ŠJ. O čerpaní vlastných príjmov 

školy (prenájmy, dary) rozhoduje vo svojej kompetencii riaditeľ školy. Používané sú však najmä 

na dofinancovanie originálnych kompetencií, či už mzdového, alebo materiálneho charakteru. 

 

Čerpanie výdavkov na mzdy a bežné výdavky: 
Rok Mzdy ŠKD Bežné výdavky 

ŠKD 

Spolu  

ŠKD 

Mzdy ŠJ Bežné 

výdavky 

ŠJ 

Spolu ŠJ 

2019 74 785,20 3 654,38 78 439,58 79 124,95 15 089,37 94 214,32 

2020 78 790,98 2 197,95 80 988,93 87 751,08   4 015,37 91 766,45 

2021 83 441,94 1 998,06 85 440,00 73 019,83 11 690,31 84 710,14 

 

 

 

 



Bankové výpisy a  faktúry 

 

          Okrem vyššie uvedených oblastí boli ďalej prekontrolované  bankové výpisy, príjmového 

a výdavkového účtu a   sociálneho fondu.  

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 súlad 

pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom. Boli porovnávané  vo vzájomných súvislostiach so 

schváleným, resp. upraveným  rozpočtom na príslušný rok. 

V dotknutých dokumentoch neboli zistené žiadne nezrovnalosti, ani porušenia zákonov. 

Účtovníctvo je vedené prehľadne a preukázateľne. 

 

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.  

Vedenie pokladne, ako aj inventarizácia sa uskutočňuje  v zmysle zákona o účtovníctve. 
 

Záver 

 

Pri výkone kontroly nebolo zistené ani v jednej z kontrolovaných oblastí porušenie 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri čerpaní verejných zdrojov, ani porušenie príslušných 

zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

    V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu  správu o výsledku z kontroly č. 

10/2022 -  Kontrola hospodárenia v Základnej škole J.C. Hronského  za obdobie rokov 2019-

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 


