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SPRÁVA o výsledkoch kontroly 

 

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 s doplnením 

poslaneckého návrhu poslanca Dáriusa Dubiňáka, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 20/B.16 zo dňa 17. júna.2020 predkladám MsZ v Krompachoch informácie 

o výsledku vykonaných kontrol: 

 

Číslo kontroly 8/2020 

Povinná osoba Školská jedáleň pri Základnej škole, Zemanská 2,  Krompachy 

Označenie kontroly 
Kontrola hospodárenia v školských jedálňach pri základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 

Kontrolované obdobie rok 2019 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
10.11.2020 

 

Cieľ kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

 

1. Všeobecné informácie o zariadení školského stravovania 

 
Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  (ďalej len školský zákon). 

Podľa školského zákona stravníkmi v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl 

a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného úradu verejného zdravotníctva sa môžu 

v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby (§140). 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným 

nariadením (§140). 

Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 11, 

ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa 

poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu (§4 zákona č. 544/2010 Z. z. – dotácia na stravu). 

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. 

Ministerstvo školstva SR zverejňuje na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. 

V súlade so zákonom NRSR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach schváleného MZ v Krompachoch dňa 13.2.2019 a Dodatkom č. 1 k VZN Mesta 

Krompachy č. 2/2019 schváleného MZ v Krompachoch dňa 20.6.2019 mesto ako zriaďovateľ určil 

príspevky za stravovanie v školskej jedálni v 2. finančnom pásme a zároveň všeobecne záväzným 

nariadením Mesta Krompachy č. 2/2012 s dodatkami určil výšku príspevku na režijné náklady 

v školskej jedálni nasledovne: 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3
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Tabuľka č. 1 Prehľad poplatkov v ŠJ podľa platných VZN v čase vykonávania kontroly 

Stravník 

(2.finančné 

pásmo) 

 VZN č. 2/2019 a 

 Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2012 

Dodatky k VZN č. 2/2019 a  

Doplnok č. 2  k VZN č. 2/2012 účinný od 

1.9.2019 

Desiata Obed Olovrant SPOLU Réžia Desiata Obed Olovrant SPOLU Réžia 

Dieťa MŠ 0,26 € 0,64 € 0,22 € 1,12 € 
0,20* 

0,10** 
0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 

0,20* 

 0,10** 

Žiak ZŠ 

1. stupeň 

2. stupeň 

 

 

 

0,95 € 

1,01 € 

 
 

0,95 € 

1,01 € 

 

0,07  

 

1,15 € 

1,23 € 

 
 

1,15 € 

1,23 € 

 

0,30 

Dospelý 

stravník 
 

1,12 € 
 

1,12 € 
  1,33 €  1,33 €  

* na hlavné jedlo – obed vo výdajnej ŠJ MŠ Robotnícka 3 ako súčasť ZŠ s MŠ, Maurerova 14 Krompachy 

** na doplnkové jedlo – desiata, olovrant vo výdajnej ŠJ MŠ Robotnícka 3 ako súčasť ZŠ s MŠ, Maurerova 14 

Krompachy 

 

Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy: 

A. Školská jedáleň pri Základnej škole Krompachy, Zemanská 2 

B. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy 

 

2. Kontrolné zistenia  

2.1.  Základné informácie o povinnej osobe  
 

Základná škola Krompachy, Zemanská ul. bola zriadená Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

zriaďovacou listinou podľa § 5 zákona NR č. 542/1990 Zb., § 21 zákona NR č. 303/1995 Z. z. a § 13 

zákon NR č. 222/1996 Z. z. a § 5 zákona č. 29/1984 Zb. (školský zákon) Č..j. 01714-004 zo dňa 

28.3.2002. Vo vymedzení a predmete činnosti je uvedené, že súčasťou školy je školský klub a školská 

jedáleň. Dodatkom č. 1 z 1. júla 2002 sa zriaďovacia listina zmenila takto: S účinnosťou od 1.7.2002 

v zmysle §4 ods. 1 a 2 zákona č 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších zmien a doplnkov prechádza zriaďovateľská funkcia Základnej školy Krompachy, 

Zemanská 2 na mesto Krompachy. Dodatkom č. 2 z 9. januára 2008 sa zriaďovacia listina doplnila 

o vyučovací jazyk: slovenský. Doplnkom č. 3 z 26.8.2015 sa zriaďovacia listina zmenila v názve 

a sídla školy na: Základná škola, Zemanská 2, Krompachy a bolo upravené vecné a finančné 

vymedzenie majetku. 

Základná škola má založený v banke samostatný účet pre školskú jedáleň (ďalej len ŠJ), na ktorý sa 

poukazujú platby za stravné a uhrádzajú sa výdavky na nákup potravín. 

Povinná osoba - ŠJ má vypracovaný platný Prevádzkový poriadok, schválený Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi č. 2017/01999-3 dňa 2.10.2017.  

 

2.2 Rozpočet školskej jedálne 

Rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.02.2019 uznesením č. 5/B.16 a v priebehu 

roka bol upravovaný 5 zmenami rozpočtu. 

Rozpočet ŠJ tvorili bežné výdavky a bežné príjmy. Rozpočtovanými bežnými príjmami v roku 2019 

boli finančné transfery od zriaďovateľa poskytované mesačne vo výške 1/12 zo schváleného, resp. 

upraveného rozpočtu, vlastné príjmy za stravné prijaté od stravníkov, vlastné príjmy za režijné 

náklady, finančná dotácia z ÚPSVaR poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa na podporu 

stravovacích návykov podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2020 Z. z. 

 

ROZPOČET na rok 2019 bol schválený vo výške 63 560,- € z toho originálne kompetencie 

predstavovali výšku 37 560,- €; v priebehu roka bol rozpočet upravený prostredníctvom rozpočtových 

opatrení na výšku 90 703,- €. 

 

  

http://www.epi.sk/zz/2010-544/znenie-20190901#p4-3-a
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Z  rozpočtu v rámci originálnych kompetencií (transfer od zriaďovateľa) boli v priebehu roka 

uhrádzané výdavky na: 

 mzdy a platy vo výške 22 786,- € a odvody zamestnávateľa vo výške 9 150,- € pre 5 

zamestnancov ŠJ 

 výdavky na tovary a služby vo výške 8 147,- € - z toho: výdavky na cestovné 100,- €; energie 

833,- €; poštové a telekomunikačné služby 355,-€; nákup všeobecného materiálu vo výške 1 391,- 

€ pracovných odevov vo výške 230,- €; vývoz kuchynského odpadu, revízie vo výške 453,-€; 

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 580,- € a ostatné. 
 

Tabuľka č. 2  Prehľad rozpočtu ŠJ v roku 2019 v € 

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE  

od zriaďovateľa   Kód zdroja 41 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

610 – Mzdy a platy 21 450,- 22 786,-  22 786,- 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 9 150,-  9 150,- 9 150,- 

630 – Tovary a služby 6 860,- 8 147,- 8 147,- 

640 – Bežné transfery 100,- 77,- 77,- 

SPOLU 37 560,-  40 160,- 40 160,-  

VÝDAVKY z vlastných príjmov 

(zo stravného, z réžie,...) Kód zdroja 72c, 72f, 72g 

Schválený 

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Čerpanie 

 rozpočtu 

610 – Mzdy a platy 5 000,- 9 360,-  9 360,-  

630 – Tovary a služby 21 000,- 27 328,- 27 328,- 

SPOLU 26 000,-  36 688,- 36 688,- 

Potraviny – dotácia z ÚPSVaR Kód zdroja 

111 
0,- 13 855,- 13 855,- 

VÝDAVKY celkom 63 560,- 90 703,- 90 703,- 

 

Z celkového rozpočtu najvýznamnejšiu položku tvorili výdavky na mzdy a odvody, ktoré tvorili 45,5 

%. Priemerné mzdové výdavky na 1 zamestnanca ŠJ predstavovali 535,77 € mesačne. Školská jedáleň 

má svoje vlastné meracie zariadenia na odpočet elektrickej energie, plynu a vody. 

 

2.3 Personálne obsadenie 

 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z .z. v § 22 ods. 1 

určuje, že epidemiologicky závažnú činnosť môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba 

zdravotne spôsobilá (kuchárka, prevádzkový pracovník v kuchyni).  
Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností v zmysle § 

22, ods. 4 citovanej vyhlášky. 

Odporúčaný počet zamestnancov v školskej jedálni upravuje príloha č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. 

o zariadení školského stravovania podľa počtu prijatých stravníkov.  

   Tabuľka č. 3 Prehľad zamestnancov ŠJ 

Pracovná pozícia Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

Počet 

zamestnancov 

k 31.12.2019  

Vedúca ŠJ  Vysvedčenie o maturitnej skúške 1 

Hlavná kuchárka Výučný list - kuchár 1 

Kuchárka - zaučená Výučný list - kuchár 1 

Prevádzkový pracovník Výučný list - kuchár 1 

Prevádzkový pracovník z ÚPSVaR Výučný list - kuchár 1 

SPOLU zamestnanci   5 



HKM                                          Správa pre MsZ o výsledku vykonaných kontrol  Strana 4 z 26     

 

 
Všetci zamestnanci  spĺňajú odbornú spôsobilosť pre epidemiologicky závažné činnosti a všetci majú 

platný zdravotný preukaz. S vedúcou ŠJ je uzatvorená hmotná zodpovednosť, ktorá je súčasťou 

osobného spisu zamestnanca. 

Počet zamestnancov ŠJ je v súlade s právnym predpisom. 

 

Povinná osoba - ŠJ  má vypracovanú Smernicu č. 1 – Ochrana zdravia zamestnancov školskej jedálne. 
 

2.4 Finančné hospodárenie, skladové hospodárstvo a účtovníctvo 
 

Za sledované obdobie roka 2019 boli kontrolované nasledujúce okruhy dokladov: 

1. nákup materiálu – dodávateľské faktúry, objednávky 

2. materiálno-spotrebné normy, skladová evidencia, inventarizácia 

3. evidencia stravovaných osôb a evidencia platieb za poskytnutú stravu 

4. pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu 

 

K bodu 1.)  Nákup materiálu – dodávateľské faktúry, objednávky 
Kontrola bola vykonaná na vzorke náhodne vybraných dodávateľských faktúr a s nimi súvisiacich 

zmlúv, objednávok a ďalších dokladov. 

Ku každej dodávateľskej faktúre bol vystavený krycí list, príjemka tovaru na sklad a objednávka 

tovaru. Doklady boli evidované v knihe dodávateľských faktúr, podľa číselného označenia a 

chronologicky usporiadané podľa dátumu prijatia.  

 

Vybrané objednávky neobsahujú informáciu o dodacej lehote a mieste dodania. Nákup tovaru je 

pojmovou podstatou kúpnej zmluvy (§ 409 až § 475 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). 

Obsahovými náležitosťami objednávky ako jednostranného právneho úkonu musia byť podstatné 

náležitosti zmlúv medzi ktoré patrí aj termín dodania. Zároveň je termín dodania náležitosťou 

uzatvorených zmlúv s jednotlivými dodávateľmi, na základe ktorého je dodávaný tovar 

objednávateľovi, t. j. ŠJ. 

V účtovnom období roka 2019 ŠJ nakúpila potraviny v hodnote 35 478,98 €. Tovar bol prijatý na 

sklad vo vyfakturovanom množstve a cene. 

Súhrnný obnos faktúr  bol zaúčtovaný v hlavnej knihe na účte 321 – dodávatelia, zároveň bol 

zaúčtovaný aj príjem potravín na účte 112 – materiál na sklade a vykázaný v účtovnej závierke 

k 31.12.2019 v správnej výške 35 478,98€. Stav materiálu uvedený vo finančnom vyjadrení v účtovnej 

závierke k 31.12.2019 je v súlade s inventarizáciou skladu ŠJ. Rozdiely neboli zistené. 

K 31.12.2019 evidovala ŠJ voči svojim dodávateľom záväzky – neuhradené faktúry za nákup potravín 

vo výške 129,75 € (číslo dokladu: 305303 VS: 92591905 voči dodávateľovi       Milk-Agro, s.r.o. – 

uhradená bola 15.1.2020). 

K bodu 2.)  materiálno-spotrebné normy, skladová evidencia, inventarizácia 
Dokumentácia ŠJ je vedená v informačnom systéme „Program Školská jedáleň 4“ od firmy SOFT-GL 

spol. s. r. o., Košice, vedenie skladu, evidencia stravníkov a platieb od stravníkov, zoznam receptúr, 

zostavovanie jedálnych lístkov podľa energetických a nutričných hodnôt, normované a skutočné 

náklady v daný deň pre určený počet stravníkov,  mesačný výkaz. 

 

Zásoby ŠJ – potraviny na sklade boli oceňované v cene obstarania podľa § 25 a §26 zákona 

o účtovníctve.  Sklad potravín ŠJ vedie analytickou evidenciou podľa druhu zásob na skladových 

kartách prostredníctvom programového aplikácie. Skladové zásoby sú účtované metódou FIFO, tj. 

keď prvá cena na ocenenie prírastu zásob je použitá ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. 

Pri účtovaní obstarania potravín ŠJ využíva spôsob B, tj. účtovanie priamo cez účet 112 – materiál na 

sklade. Pri vedení skladu potravín v ŠJ sa odporúča používať spôsob A účtovania. 

Príjemky aj výdajky obsahujú všetky zákonné náležitosti. 
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Počiatočný stav na účte 112- materiál na sklade, na ktorom sa eviduje príjem materiálu (potravín) na 

sklad a výdaj materiálu (potravín)  zo skladu k 1.1.2019 bol vo výške 900,45 €. 

Konečný zostatok k 31.12.2019 predstavoval  1 354,87 €. 

 

   Tabuľka č. 4  Prehľad príjmu a výdaja materiálu zo skladu ŠJ v roku 2019 

Obdobie 2019 

Sklad v € 

Príjem materiálu  

na sklad 

Výdaj materiálu 

zo skladu 

Január            3 026,73                 2 754,14      

Február            2 262,08                 1 998,07      

Marec            3 187,04                 3 062,08      

Apríl            2 500,13                 2 687,47      

Máj            3 542,44                 3 361,49      

Jún            1 644,74                 2 441,07      

September            5 440,43                 4 565,94      

Október            5 322,89                 5 255,34      

November            5 412,68                 5 062,54      

December            3 139,82                 3 836,40      

SPOLU         35 478,98              35 024,54      

 
Ku kontrole boli predložené normovacie hárky a stravné listy za jednotlivé dni, v ktorých bola 

poskytovaná strava stravníkom. 

 

Normované náklady a skutočné náklady na vydávané potraviny sú dôležité ukazovatele, ktoré majú 

svoj význam a ktoré je potrebné neustále udržiavať v rovnováhe.  

Normované náklady vypovedajú o tom, aká je normovaná hodnota vydávaných potravín podľa 

jedálneho lístka na jednotlivé stravovacie dni.  

Skutočné náklady hovoria o tom, aká je skutočná hodnota odpisovaných potravín zo skladu do 

spotreby na príslušný deň podľa jedálneho lístka na daný deň.  

Ak sú skutočné náklady nižšie ako normované, znamená to, že bol navarený obed lacnejšie, ako 

predpisovala norma, v iný deň to môže byť drahšie.  

Rozdiely môžu vznikať aj kvôli kolísavým cenám nakupovaných potravín od rôznych dodávateľov. 

Preto sa sledujú hodnoty týchto ukazovateľov na konci mesiaca, kedy by mali byť nulové, resp. by sa 

mali vyrovnávať.  
 

         Tabuľka č. 5 Prehľad normovaných nákladov so skutočnými nákladmi 

Obdobie 2019 
Náklady na potraviny v € 

Norma Spotreba Rozdiel 

Január 2 722,43 2 754,14 -31,71 

Február 1 972,86 1 998,07 -25,21 

Marec 3 127,96 3 062,08 65,88 

Apríl 2 693,71 2 687,47 6,24 

Máj 3 203,32 3 361,49 -158,17 

Jún 2 612,74 2 441,07 171,67 

September 4 791,52 4 565,94 225,58 

Október 5 086,93 5 255,34 -168,41 

November 5 210,14 5 062,54 147,6 

December 3 600,28 3 836,40 -236,12 

SPOLU 35 021,89 35 024,54 -2,65 
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V súlade s prílohou č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania podľa 

zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania je časová štruktúra 

jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke nasledovná: 

a) dve hlavné mäsové jedlá, 

b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, 

c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok. 

Náhodným výberom z každého kalendárneho mesiaca boli kontrolované jedálne lístky. Z jedálneho 

lístka bol hlavnou kontrolórkou vybratý jeden deň, za ktorý vedúca ŠJ predložila normovací hárok 

a stravný list. 

 

Jedálne lístky boli zostavované v týždenných intervaloch. Obsahom jedálnych lístkov je okrem 

dátumu a druhu obeda aj hodnota o alergénoch, hmotnosť jedla a číslo normy. Jedálne lístky sú 

podpísané vedúcou ŠJ a hlavnou kuchárkou a s uvedením dátumu vypracovania. 

 

Normovacie hárky a stravné listy spĺňali všetky predpísané náležitosti, počet stravníkov pre ktorých 

bolo normované jedlo súhlasil s počtom nahlásených stravníkov uvedených v dochádzke a mesačnom 

výkaze. Zo skladu boli vydané potraviny v súlade s vynormovaným množstvom. Pri výdaji bola 

uvádzaná merná jednotka. Na stravných listoch boli uvádzané vydané potraviny do spotreby. Všetky 

doklady boli podpísané zodpovednými zamestnancami. 

 

Podľa aplikácie metodiky princípov k MSN účinných v roku 2019 bolo vynormované a vyskladnené 

správne množstvo potravín. 

V rámci kontroly bolo súčasne preverené dodržiavanie postupu inventarizácie v ŠJ uskutočnenej 

k 31.12.2019. 

Proces inventarizácie bol začatý príkazom riaditeľky na jej vykonanie. Výsledkom procesu 

inventarizácie je vypracovanie inventarizačného zápisu. Kontrolou bolo zistené, že inventarizačný 

zápis – sklady ŠJ vypracovaný k 31.12.2019, podpísaný dňa 31.12.2019 a inventarizačný zápis – 

pokladnica ŠJ vypracovaný k 31.1.2.2019, podpísaný dňa 31.12.2019 obsahujú všetky zákonné 

náležitosti. Skutočný stav bol zisťovaný fyzicky aj dokladovo. 

Porovnaním skutočného stavu so stavom účtovným neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 

 

Inventúrny súpis potravín k 31.12.2019 neobsahoval zákonom predpísané náležitosti podľa zákona 

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. 

K bodu 3) evidencia stravovaných osôb a evidencia platieb za poskytnutú stravu 
Evidencia stravníkov (výkaz stravovaných osôb, ďalej VSO) je vedená elektronicky s údajmi o počte 

odobraných obedov, dennom poplatku, predpisu stravného s uvedením počiatočného a konečného 

stavu preplatkov a nedoplatkov. 

V kontrolovanom období ŠJ poskytovala stravovanie týmto skupinám stravníkov: 

 žiaci školy podľa jednotlivých ročníkov, zamestnanci, cudzí stravníci 

 Graf č. 1 Vývoj priemerného denného počtu stravníkov 
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S účinnosťou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky - § 4 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 

1.9.2019 sa počet vydaných obedov zvýšil z denného priemeru 143 na 205 vydaných obedov. 

         

  Tabuľka č. 6   Prehľad vydaných obedov podľa skupín stravníkov v roku 2019 

Obdobie 2019 
Vydané obedy 

Žiaci Zamestnanci Cudzí Spolu 

Január           1 881                     406                    394                2 681      

Február           1 278                     327                    327                1 932      

Marec           1 964                     505                    587                3 056      

Apríl           1 665                     438                    526                2 629      

Máj           1 940                     508                    671                3 119      

Jún           1 554                     441                    544                2 539      

September           2 953                     469                    508                3 930      

Október           3 138                     460                    575                4 173      

November           3 168                     482                    620                4 270      

December           2 218                     313                    421                2 952      

SPOLU         21 759                  4 349                5 173              31 281      

Počet stravovacích dní  187 dní 

Priemerný denný počet vydaných obedov za celý rok 2019  167 obedov 

 
Výška stravného je stanovená v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

Krompachy a súlade s finančnými pásmami za potraviny pre jednotlivé kategórie stravníkov 

a stanovením režijných nákladov na jedno jedlo – obed. 

 

Celkovú hodnotu stravného lístka tvorí: 

 finančný limit na nákup potravín 

 režijné náklady na jedno jedlo 

Zákonný zástupca žiaka prispieval na úhradu režijných nákladov v súlade s platnými VZN mesta 

Krompachy – viď tabuľka č. 1. 

Výpočet denného poplatku za stravu pre zamestnancov bol v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce a § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov: 

           do 31.8.2019       od 1.9.2019 

Celková hodnota stravného lístka   2,40 €    2,66 € 

- 55% z maximálnej sumy stravného  -1,28 €   -1,33 €  

- Príspevok zo SF    -0,22 €   -0,26 € 

Poplatok zamestnanca     0,90 €    1,07 € 

 

Výpočet režijných nákladov na jedno jedlo bolo stanovené na základe reálnych nákladov ŠJ  za 

predchádzajúce obdobie (kalendárny rok) a počtu všetkých vydaných obedov ŠJ. 

Súčasťou výpočtu boli náklady vynaložené na energie, vodu a stočné získané z vlastných meracích 

zariadení ŠJ.  

Kalkulácia výpočtu réžie tvorí prílohu k Smernici č. 3 – Stravovanie v ŠJ pri ZŠ Zemanská 2, 

Krompachy a je aktualizovaná každoročne. 

Cena stravného pre cudzích stravníkov bola stanovená vo výške 2,40 €/obed do 31.8.2019, 

s účinnosťou od 1.9.2019 vo výške 2,66 €/obed. 
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Povinná osoba - ŠJ predložila ku kontrole „Zoznam stravovaných osôb a poplatkov“ za jednotlivé 

mesiace, ktorý je spracovávaný v programe stravovacieho informačného systému. Zoznam zobrazuje 

údaje o stravníkovi (meno a priezvisko), prihlášku a odhlášku stravy za dané dni mesiaca, denný 

poplatok za stravu, denný poplatok za réžiu, sumárny mesačný predpis, dátum a výšku úhrady 

a konečný zostatok, ktorý sa prenáša do nasledujúceho mesiaca. 

Bol prekontrolovaný výpočet stravného za odstravované dni u vybraných stravníkov a detí 

z predmetného „Zoznamu stravovaných osôb“, kontrola úhrad za stravné bola vykonaná z originálov 

pokladničných dokladov a bankových výpisov roka 2019.  

 

      Tabuľka č. 7  Prehľad zinkasovaných platieb od stravníkov v roku 2019 

Obdobie 2019 
Predpis platby v € 

Stravné za potraviny Réžia 

Január 2 722,43 1 155,67 

Február 1 972,86 926,58 

Marec 3 127,96 1 535,24 

Apríl 2 693,71 1 350,47 

Máj 3 203,32  1 644,92 

Jún 2 612,74 1 369,58 

September 4 791,52 2 272,86 

Október 5 086,93 2411,3 

November 5 210,14 2 511,16 

December 3 600,28 1 706,67 

SPOLU 35 021,89 16 884,45 

 
V rozpočtovom roku 2019 boli príjmy za režijné náklady prijaté na bankový účet ŠJ vo výške 

16 884,45 € a následne odvedené zriaďovateľovi vo výške 15 177,72 €. Rozdiel 1 706,73 € bol za 

mesiac december odvedený zriaďovateľovi v roku 2020. Finančné prostriedky boli poukázané na 

výdavkový rozpočtový účet školy na základe žiadostí (avíza) a následné boli použité na čerpanie 

bežných výdavkov ŠJ. 

Od 1.9.2019 došlo k nárastu predpisu platieb za stravné, predpokladom je účinnosť zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v z. n. p. 

Preplatky a nedoplatky k 31.12.2019 voči svojim stravníkom boli vyčíslené v správnej hodnote:  

preplatky vo výške 829,- €; nedoplatky vo výške 603,14 € (voči cudzím stravníkom 302,49 €). 

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné dbať na včasné vymáhanie pohľadávok od cudzích stravníkov, 

nakoľko režijné náklady tvoria 50 % z hodnoty stravného lístka a predstavujú vlastný príjem pre ŠJ. 

Pri výbere platieb za stravné a režijné náklady od svojich stravníkov ŠJ postupovala v súlade s platnou 

legislatívou a VZN mesta Krompachy.  

 

K bodu 4. pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu 
Stravníci ŠJ uhrádzajú stravné podľa čl. IV Smernice č. 3 – Stravovanie v školskej jedálni pri 

Základnej škole Zemanská 2, Krompachy v hotovosti do pokladne ŠJ alebo bezhotovostne na bankový 

účet ŠJ. 

Ku kontrole bola predložená pokladničná kniha, ďalej príjmové a výdavkové pokladničné doklady. 

Pokladničné doklady a pokladničná kniha sú vedené ručne vedúcou ŠJ. 

 

Príjmové pokladničné operácie predstavujú príjem za stravné od stravníkov. Prostredníctvom 

výdavkových pokladničných operácií je odvádzané stravné z pokladne na bankový účet ŠJ.  

 

Pokladničné doklady sú chronologicky očíslované, pridelené čísla na seba nadväzujú a je tiež zrejmé 

či ide o príjem alebo výdaj. Každý pokladničný doklad bol podpísaný zodpovednými zamestnancami. 
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Pokladničné doklady boli evidované v pokladničnej knihe chronologicky s uvedením počiatočného 

stavu a konečného stavu pokladničnej hotovosti.  

 

Inventarizácia pokladne bola vykonaná v súlade do zákonom č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

ŠJ realizuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky na samostatnom bankovom účte vedenom vo 

VÚB a. s., pobočka Krompachy, číslo IBAN: SK87 0200 0000 0016 0600 8757. 

Bankové výpisy sú účtované a chronologicky označené podľa dátumu vyhotovenia. Na bankový účet 

sú poukazované príjmy za poskytnú stravné od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích 

stravníkov. Z bankového účtu sú uhrádzané platby za dodávky tovaru – dodávateľské faktúry 

a zároveň sú preposielané režijné náklady zriaďovateľovi prostredníctvom príjmového rozpočtového 

účtu. 

Bankové výpisy sú účtované v informačnom systéme od firmy IVES, Košice ekonómkou školy. 

Účtované bolo o každom pohybe na bankovom účte. 

 

2.5  Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole 

Povinná osoba - ŠJ mala v kontrolovanom období vypracovanú internú Smernicu č. 2 – Zabezpečenie 

vykonávania predbežnej finančnej kontroly, Dodatok č. 1 zo dňa 1.7.2013 a Dodatok č. 2 k smernici 

zo dňa 31.12.2018.  

Kontrolné zistenia: 

Kontrolou bolo zistené, že text prílohy č. 1, č.2, č.3 a č. 4 nespĺňa zákonné náležitosti výkonu 

základnej finančnej kontroly podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite, pretože v texte chýba dátum vykonania a jedno z vyjadrení §7 ods. 3 písm a) až c) štatutára 

alebo ním povereného vedúceho zamestnanca. 

§ 7 zákona č. 357/2015 znie:  

(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. 

(2) Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním 

určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy16) a zamestnanec zodpovedný za 

rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy 

finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej 

správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej 

finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a 

aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. 

(3) 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. 
 

2.6 Povinné zverejňovanie informácií 
ŠJ využíva na povinné zverejňovanie informácií webové sídlo 

https://zskrompachyzemanska.edupage.org/, kde na samostatných záložkách sú sprístupnené 

informácie podľa výberových kritérií o: 

 zmluvách 

 faktúrach 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#poznamky.poznamka-16
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
https://zskrompachyzemanska.edupage.org/
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 objednávkach 

 VO: zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 

Zriaďovacia listina Základnej školy Krompachy, Zemanská ul., ktorej súčasťou je školský klub detí 

a školská jedáleň je zverejnená na webovej stránke školy:  

https://zskrompachyzemanska.edupage.org/text13/. 

 

2.7 Verejné obstarávanie 

 
Podľa § 1 ods. 14 zákon č. 345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní výslovne neupravuje inštitút 

„zákaziek malého rozsahu“ vo všeobecnosti však platí, že zákazky s hodnotami do 5000,- € nespadajú 

do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a teda je na zvážení verejného obstarávateľa či verejné 

obstarávanie uskutoční. 

Účelom verejného obstarávania je, aby sa rozpočtové prostriedky použili len na určené účely a na 

krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, pričom je nevyhnutné 

zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. 

Povinná osoba je verejným obstarávateľom podľa ust. § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní, a preto má pri zadávaní zákaziek povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom 

obstarávaní.  

Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu, pri obstarávaní potravín (finančný limit pod 5000,- €) 

bol vykonávaný prieskum trhu na základe vyžiadaných cenových ponúk, reklamných ponúk 

a predpokladaná hodnota zákazky (jednotlivých druhov potravín) bola určovaná zo skutočnosti 

predchádzajúcich rokov a predpokladu na daný rok.   

Povinná osoba nemá vypracovaný vnútorný predpis, ktorým sa stanovuje postup pri verejnom 

obstarávaní.  

 

3. Záver 

 
Vykonaná kontrola bola zameraná na preverenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočnosti a ich 

súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia so zameraním na 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

v zariadení školského stravovania – Školská jedáleň pri Základnej škole, Zemanská 2, Krompachy. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistených niekoľko nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť a v budúcnosti 

predchádzať ich opakovaniu.  

 

V zmysle odporúčaní hlavnej kontrolórky povinná osoba prijala 4 opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov. Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku je hlavnou kontrolórkou stanovená v lehote do 

31.12.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zskrompachyzemanska.edupage.org/text13/
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Číslo kontroly 9/2020 

Povinná osoba 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Maurerova 14,  Krompachy  

Výdajná školská jedáleň v MŠ, Maurerova 14, Krompachy 

Výdajná školská jedáleň v MŠ, Robotnícka 3, Krompachy 

Označenie kontroly 
Kontrola hospodárenia v školských jedálňach pri základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy 

Kontrolované obdobie rok 2019 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
24.11.2020 

 

2. Kontrolné zistenia  

3.1. 2.1 Základné informácie o povinnej osobe 

 
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy bola zriadená mestom Krompachy, 

zriaďovacou listinou podľa § 6 a §22 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, zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.septembra 2012.  

V zriaďovacej listine v čl. 2 Identifikačné údaje v bode 5. Súčasti školy sú uvedené:  

Výdajná školská jedáleň, Robotnícka 3 Krompachy, 

Školská jedáleň, Maurerova 14, Krompachy,  

Školský klub detí, Maurerova 14 Krompachy. 

Doplnkom č. 1 zo dňa 26.8.2015 sa zriaďovacia listina doplnila v bode 9. čl. 2 o bod d) nasledovne: 

Materská škola, podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne 

vzdelanie. V bode 11. bolo upravené vecné a finančné vymedzenie majetku. 

V smernici pre útvar školského stravovania č. 04/2019 schválenej riaditeľkou školy Mgr. Dagmar 

Lučanskou dňa 30.8.2019 s účinnosťou dňom 1.9.2019 v bode I. Oblasť výživy v bode 2. Útvar 

školského stravovania tvorí: 

- Úsek Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ na ulici Maurerovej 14, Krompachy 

- Úsek Výdajná školská jedáleň v MŠ na ulici Maurerovej 14, Krompachy pavilón „D“ 

- Úsek Výdajná školská jedáleň v MŠ ulici Robotníckej 3, Krompachy 

Vedúca ŠJ ku kontrole predložila 3 prevádzkové poriadky za všetky úseky uvedené v smernici. 

Kontrolou bolo zistené, že v zriaďovacej listine a jej doplnku č.1 nie je uvedená ako súčasť školy:  

Výdajná školská jedáleň,  Maurerova 14, Krompachy. 

 

Predložená a zverejnená zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, 

053 42  Krompachy s dátumom zriadenia k 1. septembru 2012 a jej doplnku č. 1 z 26. augusta 2015 

neobsahuje všetky povinné náležitosti v zmysle § 22, odst. 2 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, podľa ktorého zriaďovacia listina obsahuje aj údaje o súčastiach škôl ako je školský 

klub detí a školská jedáleň a to konkrétne: názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy.  

Podľa § 22 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. sa zmeny údajov v zriaďovacej listine vykonávajú 

dodatkom k zriaďovacej listine. 

Prevádzkový poriadok „Výdajná školská jedáleň, Maurerova 14, Krompachy“ bol schválený RÚVZ 

ako príloha rozhodnutia č. 2015/01841-3 zo dňa 25.9.2015. Keďže nemá právnu subjektivitu, 

samostatná zriaďovacia listina nie je potrebná. Údaje o výdajnej školskej jedálni je potrebné 
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doplniť dodatkom k zriaďovacej listine v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a 

školskej samospráve /§22, odst. 3 zákona /. 

Predmetom činnosti zariadenia školského stravovania je príprava a poskytovanie jedál a nápojov pre 

stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok a materiálno-spotrebných noriem (ďalej len 

„MSN“) a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. 

Základná škola má založený v banke samostatný účet pre školskú jedáleň (ďalej len ŠJ), na ktorý sa 

poukazujú platby za stravné a uhrádzajú sa výdavky na nákup potravín. 

Povinná osoba - ŠJ má vypracované platné Prevádzkové poriadky podľa jednotlivých prevádzok. 

 

2.2 Rozpočet školskej jedálne 

Rozpočet ŠJ tvorili bežné výdavky a bežné príjmy. Rozpočtovanými bežnými príjmami v roku 2019 

boli finančné transfery od zriaďovateľa poskytované mesačne vo výške 1/12 zo schváleného, resp. 

upraveného rozpočtu, vlastné príjmy za stravné prijaté od stravníkov, vlastné príjmy za režijné 

náklady, finančná dotácia z ÚPSVaR poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa na podporu 

stravovacích návykov podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2020 Z. z. 

 

ROZPOČET na rok 2019 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.02.2019 uznesením č. 

5/B.15 vo výške 136 500,- € z toho originálne kompetencie predstavovali výšku 72 900,- €; v priebehu 

roka bol rozpočet upravovaný 10 zmenami prostredníctvom oznámení Okresného úradu Košice 

a uzneseniami MsZ zo dňa 10.4.2019 č. 6/D.13; zo dňa 1.8.2019 č. 11/E.17; zo dňa 23.10.2019 č. 

13/B.16 a zo dňa 11.12.2019 č. 15/B.8 na výšku 150 100,- € 

Kontrolné zistenie: 

Na základe listu č. 5843/2019 zo dňa 21.2.2019 doručeného od zriaďovateľa – mesta Krompachy, 

Námestie slobody č. 1, Krompachy bol rozpis finančných prostriedkov na rok 2019 pre školské 

stravovanie vo výške 135 500,- €. 

Z uvedeného vyplýva porušenie § 12 ods. (1) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z  rozpočtu v rámci originálnych kompetencií (transfer od zriaďovateľa) boli v priebehu roka 

uhrádzané výdavky na: 

 mzdy a platy vo výške 69 356,- € a odvody zamestnávateľa vo výške 25 220,- € pre 9 

zamestnancov ŠJ 

 výdavky na tovary a služby vo výške 15 813,19,- € - z toho: energie 5 968,- €; poštové 

a telekomunikačné služby 140,-€; nákup všeobecného materiálu a výpočtovej techniky vo 

výške 1 417,- € pracovných odevov vo výške 159,- €; prepravné a nájom dopravných 

prostriedkov vo výške 756,- €; opravy a údržbu strojov vo výške 1 163,- €, opravy a údržbu 

budov vo výške 2 443,- €; všeobecné služby vo výške 568,- € a ostatné. 

Z celkového rozpočtu najvýznamnejšiu položku tvorili výdavky na mzdy a odvody, vo výške 64,73 %.  

Priemerné mzdové výdavky na 1 zamestnanca ŠJ predstavovali 642,19 € mesačne. 

Školská jedáleň má svoje vlastné meracie zariadenia na odpočet elektrickej energie, plynu a vody. 

 

Tabuľka č. 2  Prehľad rozpočtu ŠJ v roku 2019 v € 

 

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE  

od zriaďovateľa   Kód zdroja 41 

 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

610 – Mzdy a platy 57 627,- 60 544,- 60 544,- 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 21 055,-  20 249,- 20 249,- 

630 – Tovary a služby 4 318,- 4 136,- 4 136,- 

640 – Bežné transfery 500,- 1 171,- 1 171,- 

SPOLU 83 500,-  86 100,- 86 100,-  

http://www.epi.sk/zz/2010-544/znenie-20190901#p4-3-a
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VÝDAVKY z vlastných príjmov 

(zo stravného, z réžie,...) Kód zdroja  72f, 72h 

Schválený 

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Čerpanie 

 rozpočtu 

610 – Mzdy a platy 4 815,- 8 812,-  8 812,-  

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 0,- 5 023,- 5 023,- 

630 – Tovary a služby 13 685,- 12 013,- 11 795,- 

640 – Bežné transfery 0,- 152,- 152,- 

SPOLU 18 500,-  26 000,- 25 782,- 

Potraviny – dotácia z ÚPSVaR Kód zdroja 72h 

 
33 500,- 38 000,- 34 302,- 

VÝDAVKY celkom 135 500,- 150 100,- 146 184,- 

 

2.3 Personálne obsadenie 

 

     Tabuľka č. 3 Prehľad zamestnancov ŠJ 

Pracovná pozícia Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

Počet 

zamestnancov 

k 31.12.2019 

Vedúca ŠJ  Vysvedčenie o maturitnej skúške 1 

Hlavná kuchárka Výučný list – kuchár 1 

Kuchárka  
Výučný list – kuchár - 1 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti -1 
2 

Pomocná kuchárka 
Výučný list – kuchár - 2 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti -2 
4 

Výdaj jedál Osvedčenie o odbornej spôsobilosti -1 1 

SPOLU zamestnanci   9 

 
Všetci zamestnanci  spĺňajú odbornú spôsobilosť pre epidemiologicky závažné činnosti a všetci majú 

platný zdravotný preukaz. S vedúcou ŠJ je uzatvorená hmotná zodpovednosť, ktorá je súčasťou 

osobného spisu zamestnanca. 

Počet zamestnancov ŠJ je v súlade s právnym predpisom. 

 

2.4 Finančné hospodárenie, skladové hospodárstvo a účtovníctvo 

 
Povinná osoba má vypracovanú internú normu – Smernica pre útvar školského stravovania, číslo 

smernice: 04/2019, ktorého účelom je napomáhať správnemu, včasnému a dôslednému vykonávaniu 

činnosti v oblasti výživy, hygieny a hospodárskej evidencie na úseku ŠJ s účinnosťou dňom 1.9.2019. 

 

Za sledované obdobie roka 2019 boli kontrolované nasledujúce okruhy dokladov: 

1. nákup materiálu – dodávateľské faktúry, objednávky 

2. materiálno-spotrebné normy, skladová evidencia, inventarizácia 

3. evidencia stravovaných osôb a evidencia platieb za poskytnutú stravu 

4. pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu 

 

K bodu 1.)  nákup materiálu – dodávateľské faktúry, objednávky 
Kontrola bola vykonaná na vzorke náhodne vybraných dodávateľských faktúr a s nimi súvisiacich 

zmlúv, objednávok a ďalších dokladov.  

  

Ku každej dodávateľskej faktúre bola vystavená objednávka tovaru, krycí list a platobný poukaz. 

Každá dodávateľská faktúra bola opatrená registratúrnou pečiatkou s uvedením dátumu doručenia a 

číslom záznamu. Doklady bol číselne označené a chronologicky usporiadané podľa dátumu prijatia. 
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Súčasťou mesačných zostáv bol tabuľkový prehľad došlých faktúr za daný mesiac a neuhradené 

faktúry z predchádzajúceho mesiaca.  

Súhrnný obnos faktúr za nákup potravín bol zaúčtovaný v hlavnej knihe na účte 321 – dodávatelia 

v hodnote 61 040,28 €. Vyčíslený rozdiel vo výške 258,58 € medzi prijatým materiálom na sklad 

a súhrnom faktúr za dodávky potravín predstavoval nevyfakturované potraviny (účet 326) 

k 31.12.2019. 

K 31.12.2019 evidovala ŠJ voči svojim dodávateľom záväzky – neuhradené faktúry za nákup potravín 

vo výške 1 490,69 €.   

 

K bodu 2.)  materiálno-spotrebné normy, skladová evidencia, inventarizácia 
Dokumentácia ŠJ je vedená v informačnom systéme „Program Školská jedáleň 4“ od firmy SOFT-GL 

spol. s. r. o., Košice, vedenie skladu, evidencia stravníkov a platieb od stravníkov, zoznam receptúr, 

zostavovanie jedálnych lístkov podľa energetických a nutričných hodnôt, normované a skutočné 

náklady v daný deň pre určený počet stravníkov,  mesačný výkaz. 

 

Zásoby ŠJ – potraviny na sklade boli oceňované v cene obstarania podľa § 25 a §26 zákona 

o účtovníctve.  Sklad potravín ŠJ vedie analytickou evidenciou podľa druhu zásob na skladových 

kartách prostredníctvom programového aplikácie. Skladové zásoby sú účtované metódou FIFO, tj. 

keď prvá cena na ocenenie prírastu zásob je použitá ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. 

 

Pri účtovaní obstarania potravín ŠJ využíva spôsob A, tj. účtovanie prostredníctvom účtu 111 – 

obstaranie materiálu a následky účtuje príjem tovaru na sklad. Obstaranie materiálu účtované na účte 

111 v hlavnej knihe v hodnote 61 298,90 € zodpovedalo účtu 112 – materiál na sklade vo 

vyfakturovanom množstve a cene. Príjemky aj výdajky obsahujú všetky zákonné náležitosti. 

 

Počiatočný stav na účte 112- materiál na sklade, na ktorom sa eviduje príjem materiálu (potravín) na 

sklad a výdaj materiálu (potravín)  zo skladu bol k 1.1.2019 vo výške 2 877,70€. 

Konečný účtovný zostatok materiálu na sklade k 31.12.2019 predstavoval  3 227,91 €.        
 

         Tabuľka č. 4  Prehľad príjmu a výdaja materiálu zo skladu ŠJ  

Obdobie                   

2019 

Sklad v € 

Príjem materiálu              Výdaj materiálu                    

Január 5 272,81 5 054,52 

Február 4 480,74 4 047,74 

Marec 5 544,55 5 572,64 

Apríl 4 578,65 5 107,10 

Máj 5 591,34 6 060,74 

Jún 4 469,97 5 119,47 

Júl 144,70 627,81 

August 3 351,46 284,38 

September 7 286,51 7 089,94 

Október 7 241,87 8 086,31 

November 8 166,25 8 531,48 

December 5 170,05 5 366,55 

SPOLU 61 298,90 60 948,68 

Kontrolné zistenie: 

Kontrolou bolo zistené, že stav materiálu uvedený vo finančnom vyjadrení v účtovnej závierke 

k 31.12.2019 nebol v súlade s inventúrnym súpisom skladu ŠJ.  Suma zistená inventúrou skladu 

potravín dokumentovaná inventúrnym súpisom k 31.12.2019 predstavuje 3 105,76 €.  

Kontrolou zistený rozdiel vo výške 122,15 € vznikol zaúčtovaním dobropisu k nákupu potravín za 

jogurty. 
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Inventarizáciou overuje účtovná jednotka či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 

Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného 

obdobia. Ak si účtovná jednotka určí iný dátum ako ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka (pri účtovnom období kalendárneho roka  ku 31.12.), pritom musí preukázať stav zásob ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a 

úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia. 

Ku kontrole boli predložené normovacie hárky a stravné listy za jednotlivé dni, v ktorých bola 

poskytovaná strava stravníkom. 

 

    Tabuľka č. 5 Prehľad normovaných nákladov so skutočnými nákladmi 

Obdobie 2019 

Náklady na potraviny v € 
Tolerancia 

MSN                                

+/- 10 % 
Normované 

náklady 
Skutočná    spotreba Rozdiel 

Január 5 129,13 5 054,52 74,61 1,45 

Február 3 947,75 4 047,74 -99,99 -2,53 

Marec 5 561,34 5 572,64 -11,3 -0,20 

Apríl 4 853,36 5 107,10 -253,74 -5,23 

Máj 5 711,10 6 060,74 -349,64 -6,12 

Jún 5 295,33 5 119,47 175,86 3,32 

Júl 563,44 627,81 -64,37 -11,42 

August 259,84 284,38 -24,54 -9,44 

September 9 334,32 7 089,94 2 244,38 24,04 

Október 9 691,33 8 086,31 1 605,02 16,56 

November 9 141,42 8 531,49 609,93 6,67 

December 5136,82 5 366,55 -229,73 -4,47 

SPOLU 64 625,18 60 948,69 3 676,49 5,69 

 
Kontrolné zistenie: 

Porovnaním vynormovaných nákladov s skutočne vydaného množstva potravín zo skladu na 

prípravu stavy v priebehu roka 2019 bolo zistené, že i po zohľadnení špecifických princípov 

aplikácií MSN pre školské stravovanie účinných od 1.9.2018 nebolo v mesiacoch september 2019 

a október 2019 vynormované a vyskladnené správne množstvo potravín. 

 

Jedálne lístky boli zostavované v súlade s internými predpismi mesiac dopredu a týždenne boli 

upresňované. Obsahom jedálnych lístkov je okrem dátumu a druhu obeda aj hodnota o alergénoch, 

hmotnosť jedla a číslo normy. Jedálne lístky boli schválené vedúcou ŠJ a hlavnou kuchárkou a s 

uvedením dátumu vypracovania. 

 

Kontrolou jedálnych lístkov (ďalej len JL) nebolo zistené porušenie vyhlášky MŠSR č. 330/2009 Z.z. 

o zariadení školského stravovania. 

Normovacie hárky a stravné listy spĺňali všetky predpísané náležitosti, počet stravníkov pre ktorých 

bolo normované jedlo súhlasil s počtom nahlásených stravníkov uvedených v dochádzke a mesačnom 

výkaze. Zo skladu boli vydané potraviny v súlade s vynormovaným množstvom. Pri výdaji bola 

uvádzaná merná jednotka. Na stravných listoch boli uvádzané vydané potraviny do spotreby. Všetky 

doklady boli podpísané zodpovednými zamestnancami. 
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K bodu 3) evidencia stravovaných osôb a evidencia platieb za poskytnutú stravu 

Evidencia stravníkov (výkaz stravovaných osôb, ďalej VSO) je vedená elektronicky s údajmi o počte 

odobraných obedov, dennom poplatku, predpisu stravného s uvedením počiatočného a konečného 

stavu preplatkov a nedoplatkov. 

V kontrolovanom období ŠJ poskytovala stravovanie týmto skupinám stravníkov: 

 deti – jasle, deti MŠ, žiaci školy podľa jednotlivých ročníkov, zamestnanci, cudzí stravníci 

 

      Graf č. 1 Vývoj priemerného denného počtu stravníkov 

 
 
S účinnosťou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky - § 4 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 

1.9.2019 sa počet vydaných obedov zvýšil z denného priemeru 230 na 335 vydaných obedov. 

 

   Tabuľka č. 6   Prehľad vydaných obedov podľa skupín stravníkov v roku 2019 

Obdobie 2019 
Vydané obedy   

Žiaci Zamestnanci Cudzí Spolu 

Január           3 781                     685                    460                4 926      

Február           2 720                     584                    472                3 776      

Marec           3 973                     758                    597                5 328      

Apríl           3 508                     649                    502                4 659      

Máj           4 074                     788                    603                5 465      

Jún           3 823                     718                    519                5 060      

Júl               137                     138                    229                    504      

August                 34                     132                      66                    232      

September           6 029                     854                    543                7 426      

Október           6 229                     829                    641                7 699      

November           5 924                     814                    536                7 274      

December           3 118                     557                    379                4 054      

SPOLU         43 350                  7 506                5 547              56 403      

Počet stravovacích dní v roku 2019   209 dní 

Priemerný denný počet vydaných obedov  270 obedov 
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Výška stravného je stanovená v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta 

Krompachy a súlade s finančnými pásmami za potraviny pre jednotlivé kategórie stravníkov 

a stanovením režijných nákladov na jedno jedlo. 

 

Celkovú hodnotu stravného lístka tvorí: 

 finančný limit na nákup potravín 

 režijné náklady na jedno jedlo 

Zákonný zástupca žiaka prispieval na úhradu režijných nákladov v súlade s platnými VZN mesta 

Krompachy – viď tabuľka č. 1. 

 

Výpočet denného poplatku za stravu pre zamestnancov bol v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce a § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov: 

         do 31.8.2019        od 1.9.2019 

Celková hodnota stravného lístka   2,12 €    2,33 € 

- 55% z maximálnej sumy stravného  -1,17 €   -1,28 €  

- Príspevok zo SF    -0,10 €   -0,10 € 

Poplatok zamestnanca     0,85 €    0,95 € 

 

Výpočet režijných nákladov na jedno jedlo bolo stanovené na základe podielu reálnych nákladov ŠJ  

za predchádzajúce obdobie (kalendárny rok) a počtu všetkých vydaných obedov. 

Súčasťou výpočtu boli náklady vynaložené na energie, vodu a stočné získané z vlastných meracích 

zariadení ŠJ.  

Povinná osoba má vypracovanú kalkulácia bežných výdavkov v školskom stravovaní, výpočet výšky 

príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení aj pri 

poskytnutí stravovacích poukážok, ktoré sú každoročne aktualizované. 

 

Cena stravného pre cudzích stravníkov bola stanovená vo výške 2,12 €/obed do 31.8.2019, 

s účinnosťou od 1.9.2019 vo výške 2,33 €/obed. 

 

Príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,10 €/obed je stanovený na základe schválených Zásad pre 

tvorbu a použitie sociálneho fondu číslo: 01/2019. 

  

Povinná osoba - ŠJ predložila ku kontrole „Zoznam stravovaných osôb a poplatkov“ za jednotlivé 

mesiace, ktorý je spracovávaný v programe stravovacieho informačného systému. Zoznam zobrazuje 

údaje o stravníkovi (meno a priezvisko), prihlášku a odhlášku stravy za dané dni mesiaca, denný 

poplatok za stravu, denný poplatok za réžiu, sumárny mesačný predpis, dátum a výšku úhrady 

a konečný zostatok, ktorý sa prenáša do nasledujúceho mesiaca. 

Bol prekontrolovaný výpočet stravného za odstravované dni u vybraných stravníkov a detí 

z predmetného „Zoznamu stravovaných osôb“, kontrola úhrad za stravné bola vykonaná 

z originálov pokladničných dokladov a bankových výpisov roka 2019.  

 

        Tabuľka č. 7  Prehľad predpisu platieb od stravníkov v roku 2019 

Obdobie                   

2019 

Predpis platby 

Stravné za potraviny 
Réžia uhradená 

stravníkmi 

Réžia odvedená 

zriaďovateľovi 

Január           5 129,13                1 831,84                1 531,69      

Február           3 947,75                2 018,63                1 313,00      

Marec           5 561,34                1 885,02                1 508,12      

Apríl           4 853,36                1 862,51                2 183,00      

Máj           5 711,10                2 040,49                1 557,38      

Jún           5 295,33                2 008,30                2 290,24      

Júl              563,44                1 208,80                3 600,33      
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August              259,84                   447,90                   234,00      

September           9 334,32                2 805,57                             -        

Október           9 691,33                4 513,01                3 810,60      

November           9 141,42                3 176,00                4 483,96      

December           5 136,82                2 487,88                1 804,00      

SPOLU         64 625,18              26 285,95              24 316,32      

 
V rozpočtovom roku 2019 boli príjmy za režijné náklady prijaté na bankový účet ŠJ vo výške 

26 285,95 € a následne odvedené zriaďovateľovi vo výške 24 316,32 €. Vyčíslený rozdiel vo výške 1 

969,63 € bol v rámci ročnej účtovnej uzávierky prenesený do nasledujúceho  účtovného obdobia 

s povinnosťou odvodu zriaďovateľovi v roku 2020. Finančné prostriedky boli zriaďovateľom 

poukázané na výdavkový rozpočtový účet školy na základe žiadostí (avíza) a následné boli použité na 

čerpanie bežných výdavkov ŠJ. 

Od 1.9.2019 došlo k nárastu predpisu platieb za stravné, predpokladom je účinnosť zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v z. n. p. 

Preplatky a nedoplatky k 31.12.2019 voči svojim stravníkom boli vyčíslené v správnej hodnote:  

preplatky vo výške 2 047,10 €; nedoplatky vo výške 376,19 €. 

Pri výbere platieb za stravné a režijné náklady od svojich stravníkov ŠJ postupovala v súlade s platnou 

legislatívou a VZN mesta Krompachy.  

K bodu 4. pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu 
Stravníci ŠJ uhrádzali stravné podľa čl. I. bod 6. Smernice pre útvar školského stravovania č. 4/2019 

schválenej dňa 30.8.2019 a účinnej dňom 1.9.2019 v hotovosti do pokladne ŠJ alebo bezhotovostne na 

bankový účet ŠJ. Do 31.8.2019 bola úhrada za stravné v súlade s internými predpismi a všeobecne 

záväznými nariadeniami a platnými predpismi (Smernica č. 04/2019 zo dňa 26.3.2015 a Dodatok č. 1 

zo dňa 28.8.2015). 

 

Ku kontrole bola predložená pokladničná kniha,  príjmové a výdavkové pokladničné doklady. 

Pokladničné doklady a pokladničná kniha sú vedené ručne vedúcou ŠJ.  

Príjmové pokladničné operácie predstavujú príjem za stravné od stravníkov. Prostredníctvom 

výdavkových pokladničných operácií je odvádzané stravné z pokladne na bankový účet ŠJ.  

 

Pokladničné doklady sú chronologicky očíslované, pridelené čísla na seba nadväzujú, nechýba žiaden 

pokladničný doklad a je tiež zrejmé či ide o príjem alebo výdaj. Každý pokladničný doklad bol 

podpísaný zodpovednými zamestnancami. Pokladničné doklady boli evidované v pokladničnej knihe 

chronologicky s uvedením počiatočného stavu a konečného stavu pokladničnej hotovosti. 

Inventarizácia pokladne bola vykonaná v súlade do zákonom č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 

 

Stanovený limit pokladničnej hotovosti bol vnútorným predpisom povinnej osoby stanovený vo výške 

1 000,- €. 

 

Kontrolné zistenie: 

Limit pokladničnej hotovosti bol v kontrolovanom období roka 2019 viackrát prekročený. 

 

ŠJ realizuje všetky príjmy a realizuje všetky výdavky na samostatnom bankovom účte vedenom 

Slovenskej Sporiteľni, a.s., pobočka Krompachy, číslo IBAN: 08 0900 0000 0050 3225 4614. 

 

Bankové výpisy sú účtované a chronologicky označené podľa dátumu vyhotovenia. Na bankový účet 

sú poukazované príjmy za stravné od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích stravníkov. 

Z bankového účtu sú uhrádzané platby za dodávky tovaru – dodávateľské faktúry a zároveň sú 

preposielané režijné náklady zriaďovateľovi prostredníctvom príjmového rozpočtového účtu. 
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Bankové výpisy sú účtované v informačnom systéme od firmy IVES, Košice ekonómkou školy. 

Účtované bolo o každom pohybe na bankovom účte. 

Kontrolované účtovné doklady sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., podľa ktorého 

účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a spôsobom zaručujúcim 

trvalosť účtovných záznamov. 

 

2. 5  Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole 
Povinná osoba - ŠJ mala v kontrolovanom období vypracovanú internú Smernicu č. 03/2016 o postupe 

vykonávania finančnej kontroly zo dňa 29.02.2016 účinnú dňom 1.3.2016.  

Kontrolné zistenie: 

Pri úhradách réžie zo stravovacieho účtu na príjmový rozpočtový účet bol dátum vykonania 

finančnej kontroly po realizácií platby. Réžia za mesiac 9/2020 uhradená dňa 22.10.2019, dátum 

vykonania fin. kontroly 11.11.2019 vedúcou ŠJ a vyjadrenie riaditeľky školy dňa 12.11.2019 na 

samostatnom hárku. 

 

Finančnú operáciu nemožno vykonať bez jej overenia základnou finančnou kontrolou alebo ak 

zamestnanci vo vyjadrení uvedú, že finančná operácia alebo jej časť nie je v súlade so skutočnosťami 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite. 

§ 7 ods.3 zákona č. 357/2015 znie:  

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 

d) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, 

e) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo 

f) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak 

sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že základná finančná kontrola v súvislosti s pohybom peňažných prostriedkov 

v hotovosti sa vykonáva na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou t.j na pokladničných dokladoch, na 

výpise z pokladničnej knihy sa základná finančná kontrola nevykonáva. 

 

2.6 Povinné zverejňovanie informácií 
ŠJ využíva na povinné zverejňovanie informácií webové sídlo 

https://zskrompachymaurerova.edupage.org/ , kde na samostatných záložkách sú sprístupnené 

informácie podľa výberových kritérií o: 

 zmluvách 

 faktúrach 

 objednávkach 

 VO: zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 

Zriaďovacia listina s dodatkami, je zverejnená na webovej stránke školy:  

https://zskrompachymaurerova.edupage.org/a/zriadovacia-listina . 

Povinná osoba jedálne lístky zverejňuje na webovej adrese: 

https://www.eskoly.sk/maurerova14/jedalen. 

 

2.7 Verejné obstarávanie 

 
Podľa § 1 ods. 14 zákon č. 345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní výslovne neupravuje inštitút 

„zákaziek malého rozsahu“ vo všeobecnosti však platí, že zákazky s hodnotami do 5000,- € nespadajú 

do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a teda je na zvážení verejného obstarávateľa či verejné 

obstarávanie uskutoční. 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4442372-4442379&f=2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/#paragraf-6.odsek-4
https://zskrompachymaurerova.edupage.org/
https://zskrompachymaurerova.edupage.org/a/zriadovacia-listina
https://www.eskoly.sk/maurerova14/jedalen
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Účelom verejného obstarávania je, aby sa rozpočtové prostriedky použili len na určené účely a na 

krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, pričom je nevyhnutné 

zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. 

Povinná osoba je verejným obstarávateľom podľa ust. § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní, a preto má pri zadávaní zákaziek povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu, pri obstarávaní potravín (finančný limit pod 5000,- €) 

bol vykonávaný prieskum trhu na základe vyžiadaných cenových ponúk, reklamných ponúk 

a predpokladaná hodnota zákazky (jednotlivých druhov potravín) bola určovaná zo skutočnosti 

predchádzajúcich rokov a predpokladu na daný rok.   

3.  Záver 

 
Vykonanou kontrolou bolo zistených niekoľko nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť a v budúcnosti 

predchádzať ich opakovaniu.  

 
V zmysle odporúčaní hlavnej kontrolky povinná osoba prijala 7 opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov. Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku je hlavnou kontrolórkou stanovená v lehote do 31.1.2021.  

 

Dňa 7.12.2020 bola riaditeľkou školy doručená správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov, reg. číslo záznamu: 19396/2020. 
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Číslo kontroly 10/2020 

Povinná osoba Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, Krompachy 

Označenie kontroly 
Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Krompachoch. 

Kontrolované obdobie Rok 2019 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
4.12.2020 

 

Mestské zastupiteľstvo je kolektívny orgán, ktorý rozhoduje vždy v zbore (§ 12 ods. 7 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.).  Vyjadrenie vôle alebo názoru kolektívneho orgánu nie 

je štandardne možné iným spôsobom, než hlasovaním, v ktorom rozhodne o (akomkoľvek) návrhu. 

Výsledkom rozhodovacieho procesu je buď schválené uznesenie alebo nariadenie. 

 

Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ)  zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. MsZ 

prijíma uznesenia na svojom zasadnutí. Hoci to zákon o obecnom zriadení výslovne neupravuje, 

súčasná právna úprava neumožňuje tzv. per rollam hlasovanie (teda napr. formou obežníka bez toho, 

aby boli poslanci spolu na jednom mieste). Vyplýva to nepriamo z § 12 ods. 7 zákona o obecnom 

zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore a taktiež, že je spôsobilé rokovať a 

uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Podľa ustanovenia §12 

ods.5 zákona o obecnom zriadení MsZ schvaľuje návrh programu na začiatku zasadnutia.  

 

Podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva 

upraví rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.  

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch bol schválený uznesením č. 6/D.21 dňa 

10.4.2019 a jeho jednotlivé ustanovenia sú v súlade s ustanovením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

Odporúčam upraviť bod (3) čl. 12 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Krompachoch: 

„Tento Rokovací poriadok bol schválený dňa 13.2.2019 uznesením MsZ č. a nadobúda účinnosť dňom 

schválenia.“, nakoľko na túto skutočnosť bolo upozornené pri predchádzajúcej kontrole - Správa 

o výsledku kontroly č. 4/2019 zo dňa 13.6.2019. 

 

Zvolávanie zasadnutí MsZ 

 

MsZ mesta Krompachy  bolo v roku 2019 zvolávané v súlade so zákonom č. 369/1900 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení).  

 

MsZ zasadalo v súlade s časovým harmonogramom zasadnutí (raz za tri mesiace) ale aj mimo 

časového harmonogramu, a to  najmä z dôvodu prerokovania závažných otázok alebo úloh. 

Zasadnutia MsZ zvolávala primátorka mesta pozvánkou, ktorá obsahovala aj návrh programu 

zasadnutia. Program a termín rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na webovej stránke 

mesta Krompachy v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutím MsZ. 

 

Harmonogram zasadnutí na rok 2019 bol schválený uznesením č. 2/E.22 zo dňa 12.12.2018. 

Kontrolou vedenia evidencie uznesení prijatých MsZ v Krompachoch v roku 2019 bolo zistené, že sa 

uskutočnilo 13 riadnych zasadnutí MsZ, z toho: 

 

 7 zasadnutí v plánovaných termínoch schválených MsZ, 

 6 zasadnutí v mimoriadnych – neplánovaných termínoch.  

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1014310&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898565&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898565&f=3
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Vedenie evidencie uznesení prijatých MsZ v roku 2019 

 

Na zasadnutiach MsZ prijalo spolu 310 uznesení, z ktorých bolo návrhovou komisiou predložených na 

schválenie celkom 170 uznesení. Plnenie prijatých uznesení MsZ je evidované v informačnom 

systéme DCOM – Korwin – Uznesenia. 

Následnou kontrolou plnenia týchto bolo zistené: 

- 162 uznesení je splnených        

- 3 uznesenia sú v plnení (5/B.13; 5/B.9; 6/D19) 

- 5 uznesenia boli zrušené, z toho:   

 v roku 2019 (uz. č. 11/E.8 a 11/E.11 z 21.8.2019) 

 v roku 2020 (uz. č. 11/E.2 zo dňa 21. 08. 2019; uz. č.. 10/D.12 zo dňa 20.06.2019 a uz. 

č.. 5/B.14 zo dňa 13.02.2019) 

 

V roku 2019 primátorka nepozastavila výkon žiadneho prijatého uznesenia. 

 

 

 

         Graf č. 1 
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    Tabuľka č. 1  

Prehľad uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ v Krompachoch v roku 2019 

 

Poradie 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

SPOLU 

Konané dňa 

6.2.2019 13.2.2019 10.4.2019 30.4.2019 30.5.2019 3.6.2019 20.6.2019 21.8.2019 30.9.2019 23.10.2019 13.11.2019 11.12.2019 27.12.2019 

neplánované plánované plánované neplánované neplánované neplánované 

plánované 

na 

19.6.2019 

plánované 

plánované 

na 

19.9.2019 

plánované neplánované plánované neplánované 

volí 8 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 26 

schvaľuje   23 22   1 1 18 29 10 20 4 19 23 170 

ruší 1 7 4       2 3   2   1 1 21 

berie na vedomie   14 12       18 9   7 1 4 1 66 

uznáša sa   2 1       5 1   1   2   12 

odporúča   1                       1 

neschvaľuje   2 1         2   2       7 

prerokovalo                       1   1 

zvyšuje                       1   1 

vyhovuje     1                     1 

konštatuje               1           1 

odvoláva               1           1 

poveruje                 1         1 

žiada                   1       1 

SPOLU 9 51 42 1 2 2 44 50 12 35 6 30 26 310 
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Z tabuľkového prehľadu uznesení prijatých MsZ v roku 2019 vyplýva, že v kontrolovanom období 

prevažovali „schvaľovacie“ uznesenia, ktoré tvorili 55% všetkých prijatých uznesení, uznesenia typu 

„MsZ berie na vedomie“ tvorili 21% všetkých prijatých uznesení. 

 

Prevažná časť schválených uznesení sa týkala rozpočtových opatrení súvisiacich s úpravou rozpočtu 

mesta a jeho rozpočtových organizácií, uznesení týkajúcich sa investičných akcií a ich 

realizácie, prevodom majetku mesta – kúpou a predajom pozemkov a budov, zveľaďovaním a údržbou 

majetku mesta. 

 

Náhodným výberom boli prekontrolované vybrané uznesenia prijaté MsZ počas roka 2019: 

 uznesenia schvaľujúce rozpočtové opatrenia, všetky úpravy týkajúce sa rozpočtu mesta 

a rozpočtových organizácií boli splnené, t.j. správne zapracované podľa rozpočtovej 

klasifikácie, rozpočtovým organizáciám boli zaslané rozpisy schváleného rozpočtu; 

 

 uznesenia  schvaľujúce kúpu, predaj, prenájom majetku – najprv bol schválený zámer predaja, 

následne spôsob predaja, vyhlásenie OVS a pri schválení kúpnej zmluvy, táto bola podpísaná 

v zmysle §588 Občianskeho zákonníka v platnom znení, spravidla zverejnená na internetovej 

stránke mesta a dohodnutá kúpna cena uhradená na bankový účet Mesta Krompachy. 

Nehnuteľnosť bola jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou 

nehnuteľnosťou.  

Uznesenia schvaľujúce zámer a spôsob predaja majetku, pri ktorých neboli schválené 

podmienky OVS boli následne zrušené. 

V dvoch prípadoch nie je zverejnený dokument na webovom sídle mesta v sekcii „Zmluvy, 

faktúry, objednávky – Od 1.4.2012 – Zmluvy – rok 2019 – Detail zmluvy v prílohe – kúpna 

zmluva: KZ-006/2019; KZ-007/2019. Kúpne zmluvy uzatváralo BHMK s.r.o. – ako 

predávajúci. 

Odporúčam prehodnotiť zrušenie uznesenia č. 10/D.10 zo dňa 20.6.2019 a uznesenia č. 

6/D.4 zo dňa 10.4.2019, nakoľko nedošlo k podpisu zmluvy zo strany žiadateľa: 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 10/D.10 dňa 20.6.2019: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje:  

1. spôsob predaja majetku uvedeného v Uznesení č. 6/D.4 zo dňa 10.4.2019 (podľa zák. 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou:  

2. formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa minimálne však za cenu 5,00 €/m2 . 

Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu od roku 1978 a už v čase budovania stavby na vlastné 

náklady zabezpečil realizáciu inžinierskych sietí a vybudovanie studne.  

 uznesenia  schvaľujúce podanie žiadosti o NFP  - v jednom prípade nebola žiadosť podaná po 

prehodnotení podmienok výzvy a to: 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 11/E.2 zo dňa 21.8.2019:  

MsZ v Krompachoch schvaľuje: predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej 

výzvy Environmentálneho fondu na činnosť C5 za účelom realizácie projektu „Zhodnocovanie 

BRKO a podpora domáceho kompostovania v meste Krompachy“, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta Krompachy a platným programom hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta. 

 Zrušené Uznesením č. 18/B.4 zo dňa 6.5.2020. 

 

Správa o plnení uznesení za obdobie od 1.3.2019 do 29.2.2020 bola predložená zástupcom primátorky 

mesta na 18. zasadnutí MsZ. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch predloženú správu zobralo na 

vedomie uznesením č. 18/C.1. dňa 6.5.2020. 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Krompachoch neukladá povinnosť informovať MsZ 

o kontrole a stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení. 
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Hlavný kontrolór mesta podľa ustanovenia 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je povinný vykonávať kontrolu plnenia uznesení MsZ nezávisle od toho, či táto 

kontrola bola vykonaná z inej úrovne. 

 

Pri povinne zverejňovaných dokumentoch mesta podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dbať na pravidelnú aktualizáciu  a vyhnúť sa 

duplicitnému zverejňovaniu dokumentov v jednotlivých sekciách na webovej stránke mesta. 

 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

Číslo kontroly 11/2020 

Povinná osoba Mestský úrad Krompachy, Námestie Slobody 1, Krompachy 

Označenie kontroly 
Kontrola plnenia interpelácií poslancov mestského zastupiteľstva 

vznesených na zasadaniach Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

Kontrolované obdobie Od 1.1.2019 do 30.6.2020 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
10.12.2020 

 
Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpelácie a informácie je upravené v § 25 ods. 4 písm. b) 

až d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

V predmetných ustanoveniach zákona je priamo zakotvená možnosť interpelovať starostu obce a 

členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov právnických 

osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. Poslanec 

obecného zastupiteľstva má tiež právo požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických 

a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, a to výlučne vo veciach 

týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci. 

Právo na interpelácie znamená právo poslanca obecného zastupiteľstva vznášať žiadosti, otázky, 

pripomienky a podnety na starostu obce a členov obecnej rady. Interpelácie by sa mali týkať 

výlučne závažných úloh súvisiacich so životom a rozvojom obce. Predovšetkým by mali vychádzať 

z ustanovení § 4 zákona, ktoré dávajú právny rámec rozsahu výkonu práce jednotlivých volených 

orgánov obce pri výkone samosprávy. 

Zákon formu interpelácie poslanca mestského zastupiteľstva neustanovuje. Môže preto prichádzať do 

úvahy tak ústna, ako aj písomná forma. Písomná forma môže mať listinnú, no aj elektronickú podobu. 

Zákon neupravuje ani lehotu a formu, v ktorej by mala byť poskytnutá odpoveď na interpeláciu 

poslanca mestského zastupiteľstva.  

Otázky interpelácií má mesto Krompachy bližšie špecifikované v Rokovacom poriadku mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch zo dňa 12.4.2019. 

Podľa čl. 10 ods. 4) tohto rokovacieho poriadku, ak na vznesenú interpeláciu nemožno uspokojivo 

odpovedať ústne na rokovaní MsZ, alebo zodpovedanie vyžaduje ďalšie šetrenie, musí sa poslancovi 

odpovedať do 30 dní po prednesení interpelácie. 

 

V kontrolovanom období od 1.1.2019 do 30.6.2020 boli poslancami MsZ vznesené: 

 2 písomné interpelácie    na 5. zasadnutí MsZ dňa 13.2.2019; 

  na 19. zasadnutí MsZ dňa 29.5.2020; 

 

 4 ústne interpelácie na 10. zasadnutí MsZ dňa 20.6.2019; 

na 11. zasadnutí MsZ dňa 21.8.2019;    

      na 18. zasadnutí MsZ dňa 6.5.2020; 

 na 20. zasadnutí MsZ dňa 17.6.2020. 
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Na všetky vznesené interpelácie, či už boli vznesené ústne na rokovaní MsZ alebo písomnou formou 

sa poslancom odpovedalo v lehote určenej platným rokovacím poriadkom.  

Väčšina interpelácii bola riešená ústne a aj zodpovedaná hneď na rokovaní MsZ so zdokumentovaním 

v zápisnici zo zasadania MsZ. V dvoch prípadoch bola odpoveď poslancovi doručená v písomnej 

forme. 

 

V zápisnici zo zasadania MsZ odporúčam uvádzať nielen text vznesenej interpelácie poslanca, ale aj 

informáciu o spôsobe a dátume vybavenia interpelácie, resp. doručenia odpovede na vznesenú 

interpeláciu poslanca a samotný text odpovede. Podľa ustanovení čl. 10, bod (5) platného rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Krompachoch odpovede na všetky interpelácie sa predložia 

v samostatnom bode programu poslancom na najbližšom rokovaní MsZ. V čl. 11 bod (5) sa uvádza: 

„Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice sú interpelácie a prezenčná listina.“ 

 
Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

V Krompachoch, dňa 10.12.2020 

 

 

 

        Ing. Marta Legátová,  

          hlavná kontrolórka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


