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SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

 

 

 

 

Oprávnená osoba:  Miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej ako „MK“), v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022 schváleným 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Rača dňa 28.6.2022 - uznesením 

číslo 569/28/06/22/P, vykonala u nižšie uvedenej povinnej osoby nasledovnú kontrolu: 

 

 

 

Povinná osoba:       Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

  IČO: 31768849  (ďalej v texte ako „ZŠ Tbiliská“ alebo „kontrolovaná osoba“) 

 

 

 

Predmet kontroly: Kontrola objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom                     

na dodržiavanie finančnej disciplíny. 

 

 

Cieľ kontroly: kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti 

pri hospodárení s finančnými prostriedkami, so zameraním na kontrolu vykonaných 

stavebných prác. Dôraz na uplatňovanie finančnej disciplíny organizácie v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

 

Miesto a čas vykonanie kontroly:  

MÚ MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava; 

Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

v dňoch 28. september – 30. november 2022 

 

 

Použitá legislatíva ku kontrole:  

 

1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2. Zákon č. 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

 

 

Priebeh kontroly:  

 

 

V zmysle §18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a schváleným 

Plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022 (Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača zo dňa 28.06.2022 - UZN č. 569/28/06/22/P), miestna kontrolórka podľa § 20 ods. 2 písm. 

a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

požiadala dňa 22.09.2022 kontrolovanú osobu, aby predložila doklady, písomností a informácie ku Kontrole 

objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom na dodržiavanie finančnej disciplíny v rozsahu 

kompletných spisových materiálov súvisiacich s kontrolovaným obdobím.  

 

Interné predpisy boli dohľadané oprávnenou osobou. 
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Zistené skutočnosti / Kontrolné zistenia 

 

 
Kontrolovaná osoba ku kontrole finančných operácií sprístupnila podklady za kontrolované obdobie v rozsahu: 

hlavná kniha, výdavkové účty, výdavkové pokladničné doklady, faktúry spolu s platobnými poukazmi a dokladmi 

o vykonanej základnej finančnej kontrole. 

Ku kontrole boli náhodne vybrané finančné operácie realizované v priebehu kontrolovaného obdobia – za každý 

mesiac boli MK vybraté min. 3 finančné operácie na nákup tovarov, služieb ( + realizácie stavebných prác).  

Finančná operácia (i jej časť) je príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon 

majetkovej povahy, nie je to iba finančný výdavok, ale akýkoľvek príjem alebo použitie verejných 

prostriedkov  v hotovosti alebo bezhotovostne, akýkoľvek právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. 

Pri všetkých náhodne vybratých finančných operáciách bolo kontrolou zistené dodržiavanie princípov 

základnej finančnej kontroly - súbor postupov a činností. Táto bola vykonávaná v celom procese 

overovania, pred uskutočnením finančnej operácie alebo jej časti (overenie, či má škola dostatok verejných 

financií, či je finančná operácia hospodárna a efektívna).  

Základná finančná kontrola bola vykonáva pred vstupom do záväzku. Dokladom, ktorý charakterizuje túto 

finančnú operáciu, je zmluva alebo objednávka. Kontrolou bolo zistené dodržiavanie vykonávania základnej 

finančnej kontroly i na objednávkach. 

Kontrolované finančné operácie boli vykonané podľa §7 ods.1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite, ZŠ vykonala finančné operácie v súlade s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok. 

Pri všetkých uskutočnených stavebných zákazkách bola PHZ nižšia ako 5.000 €, takže nešlo o zákazku s nízkou 

hodnotou, to znamená, že ZŠ nevykonávala verejné obstarávanie v zmysle zákona o VO, podľa § 1 ods. 14 zákona 

o VO, podľa ktorého platí, že zákon o VO sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 

5.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie 

ako jeden kalendárny rok.  

Pri zákazkách s hodnotou nižšou ako určuje zákonodarca pre zákazky s nízkou hodnotou, kde nepredpisuje 

povinnú písomnú formu zmluvy, objednávka emailovou formou a jej prijatie taktiež e-mailom už napĺňa atribúty 

písomnej formy, a v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií je povinnosťou zverejniť údaje            

o vyhotovenej objednávke. 

Štatutárny orgán školy má zodpovednosť za zabezpečenie hospodárne, afektívne, účinné a účelné hospodárenie 

s verejnými financiami (§ 5 ods.1 písm.b zákona č. 357/2015 Z.z. 

 

Správu o výsledku kontroly dopĺňa tabuľka – Stavebné práce a opravy i technických zariadení rozpočtový rok 

2021, pre vybrané kontrolované finančné operácie pri realizovaných stavebných prácach. Priebeh výkonu 

základnej finančnej kontroly finančných operácií bol overovaných s prihliadnutím na hospodárnosť - vynaloženie 

verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom 

množstve a kvalite za najlepšiu cenu. Kontrolovaným subjektom nebolo úplne preukázané rešpektovanie kritéria 

efektívnosti. Vzhľadom na hodnotu realizovaných stavebných prác a opráv i technických zariadení a preukázanú 

nemožnosť dohľadania chýbajúcich podkladov pri výbere dodávateľa z dôvodu zmeny zodpovedného 

zamestnanca, toto nepovažujem za porušenie predpisov. V rámci komunikácie so zodpovednými zamestnancami 

školy a vzhľadom na výšku zdrojov, ktorými kontrolovaný subjekt disponuje vyplynulo, že vychádzajú z možnosti 

získať maximum za použitia minima verejných zdrojov.  

Zodpovedný zamestnanec školy pri základnej finančnej kontrole overoval hospodárnosť finančnej operácie, 

posudzoval množstvo tovaru alebo rozsah služieb alebo prác vo vecnom vyjadrení i vo finančnom vyjadrení pri 

realizácii výdavkov z rozpočtu školy.  

Kontrolou neboli zistené porušenia účelu použitia verejných financií určené v rozpočte školy. Napr.: v rozpočte 

vyčlenené finančné prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, neboli použité                 

na rekonštrukciu alebo opravu a údržbu školy alebo účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 

neboli využité na prevádzku školy ( úhrada faktúr za elektrickú energiu, za plyn,...). 

Overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií v škole je základom finančnej 

kontroly. V prípade, že zlyhá výkon základnej finančnej kontroly a preukáže sa nehospodárnosť, neefektívnosť, 

neúčinnosť alebo neúčelnosť finančnej operácie, škola poruší zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, 

i zákon č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy. Takéto konanie je vždy porušením finančnej 
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disciplíny a v takom prípade je škola povinná uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej 

disciplíny sankcie v zmysle osobitných predpisov.  

 

 

 
DOPORUČENIA 

 

 

Dôsledné dokumentovanie všetkých zákaziek – i pri zákazkách s hodnotou nižšou ako stanovuje zákazka s nízkou 

hodnotou, teda i v prípade, že ZŠ nevykonáva verejné obstarávanie v zmysle zákona o VO, a to podľa § 1 ods. 14 

zákona o VO, podľa ktorého platí, že zákon o VO sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 

nižšia ako 5.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 

obdobie ako jeden kalendárny rok.  

S ohľadom na čas realizácie základnej finančnej kontroly pri overovaní finančných operácii je potrebné dôsledne 

dodržiavať čas realizácie základnej finančnej kontroly. 

Dátum vystavenia objednávky a výkonu základnej finančnej kontroly môže byt zhodný, resp. vystavenie 

objednávky neskôr. Podpísanie zmluvy – výkon finančnej kontroly najneskôr deň pred dňom, od ktorého sa zmluva  

uzatvára. 

 

 

 

Záver:  

 

 
Kontrolou realizovaných úkonov neboli zistené nedostatky. Pri kontrole zákaziek uskutočnených stavebných prác, 

opráv i technických zariadení (nešlo o zákazky s nízkou hodnotou) – neboli zistené procesné pochybenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 6. decembra 2022     Ing. Ingrid Vanerková  

      miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava – Rača 

 

 

 

Príloha: Tabuľka -Stavebné práce a opravy i na technických zariadeniach 
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Obrázok 1Stavebné práce a opravy i na technických zariadeniach 

zákazka oprava poškodenej strechy oprava a údržba okien
dodávka a montáž okenných 

roliet
oprava výťahu dodávka a montáž priečky

platobný poukaz č. 2021021 2021028 2021063 2021289 2021696

výdavkový účet SK15 0200 0000 0016 3562 4153 SK15 0200 0000 0016 3562 4153 SK15 0200 0000 0016 3562 4153 SK15 0200 0000 0016 3562 4153 SK15 0200 0000 0016 3562 4153

zdroj/názov rozpočtu
111/114 Údržba budov ZŠ 1.st 

111/214 Údržba budov ZŠ 2. st
131J/805 Údržba budovy-2020 131J/805 Údržba budovy-2020

111/112 Údržba budov ZŠ 1.st 

111/214 Údržba budov ZŠ 2. st

111/112 Údržba budov ZŠ 1.st 

111/214 Údržba budov ZŠ 2. st

ZFK 25.1.2021 5.2.2021 21.2.2021 17.6.2021 17.12.2021

faktúra číslo 42021 10163 521 22121020 2021131

prijatá 22.1.2021 3.2.2021 19.2.2021 17.6.2021 17.12.2021

splatná 25.1.2021 22.2.2021 1.3.2021 22.6.2021 20.12.2021

objednávka číslo 1210001 121003 120147 121048 121160

vystavená 14.1.2021 25.1.2021 11.2.2021 21.5.2021 7.12.2021

ZFK 14.1.2021 25.1.2021 11.2.2021 21.5.2021 7.12.2021

výber dodávateľa - - áno - áno


