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ZÁZNAMY Z VYKONANÝCH KONTROL HKM. 
 

Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2013 o určení výšky 

príspevku v školách a školských zariadeniach. 
 

1. Kontrola vyberania režijných nákladov v školských jedálňach. 

Kontrola bola vykonaná na príspevky ktoré uhrádzajú stravníci za obedy v školských jedálňach. 

Boli kontrolované odvody režijných nákladov v školských jedálňach za I. polrok 2015 na I. 

základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č. 17, na II. základnej škole na Ul. Dr. Janského  č. 2 a na IV. 

základnej škole na Ul. Jilemnického č.2 v Žiari nad Hronom.  

 

Školská jedáleň (ŠJ) je zriadená za účelom prípravy, výdaja, konzumácie jedál a nápojov pre 

stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení. 

Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu pre: 

a) deti a žiakov 

b) zamestnancov škôl a školských zariadení 

c) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. 

 

Výdajná školská jedáleň (VŠJ) je zriadená na výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre 

stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení. Zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom vydaným Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠ VV a Š SR) a výšku režijných nákladov 

určených zriaďovateľom: 

 

Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo:    potraviny režijné  spolu 

         náklady                          

 základná škola   I. stupeň - desiata  0,40 € 

    - obed   0,95 €  0,06 €  1,01 € 

      II. stupeň - desiata  0,50 € 

    - obed   1,01 €  0,08 €  1,09 € 

 

stredná škola              - obed   1,12 € 

dospelí stravníci  - obed   1,12 €       

 

Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 

skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  

V školskej jedálni určenej zriaďovateľom sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, 

u ktorých podľa posúdenia  ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa 

materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných MŠ VV a Š SR. 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín 

pre diétne stravovanie podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠ VV 

a Š SR a výšku režijných nákladov určených zriaďovateľom. 

 

Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – diétne stravovanie 

 

        potraviny režijné  spolu 

         náklady 

základná škola         I. stupeň -  obed  1,21 €  0,10 €  1,31 € 
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          II. stupeň  - obed  1,31 €  0,08 €  1,39 € 

stredná škola                            - obed  1,43 € 

 

Stravníci strednej školy uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 

skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  

 V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre 

žiakov so zameraním na šport podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú 

príslušnú  územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR. 

 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre športové 

triedy podľa vekových kategórií v súlade s 2. finančným pásmom vydaným MŠ VV a Š SR a výšku 

režijných nákladov určených zriaďovateľom. 

 

Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – pre stravníkov športových tried  

 

        potraviny režijné  spolu 

         náklady  

základná škola I. stupeň  - obed  1,13 €  0,07 €  1,20 € 

   II. stupeň         - obed  1,20 €  0,09 €  1,29 € 

 

stredná škola                         - obed  1,33 € 

 

Stravníci strednej školy uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 

skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok. 

Evidenciu vyberania príspevkov v školskej jedálni zabezpečuje vedúca školskej jedálni. 

Príspevky sú uhrádzané v hotovosti alebo na potravinový účet školskej jedálne v mesačných 

splátkach. Režijné náklady za stravu v školskej jedálni sú odvádzané na príjmový účet základnej 

školy, ktoré sú potom odvedené na účet zriaďovateľa t.j. mesto Žiar nad Hronom. Všetky režijné 

náklady ktoré sú odvedené v mesačných splátkach z príjmového účtu príslušnej základnej školy na 

mesto sú uvedené podľa jednotlivých stravníkov v tabuľkách. 

 

Školská jedáleň na I. ZŠ Ul. Dr. Janského č.2 - režijné 

náklady 

   Stravníci 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 

Spolu žiaci ZŠ: 351,06 243,56 436,18 361,9 397,28  435,30 

v tom: žiaci 1. stupeň 168,42 112,92 201,3 172,14 185,76  192,42 

             žiaci 2. stupeň 182,64 130,64 234,88 189,76 211,52  242,88 

Spolu dospelí: 1045,44 2527,45 2578,77 3481,41 2848,85 3334,70 

v tom: zamestnanci ZŠ 602,42 776,16 602,42 1021,02 818,09  877,24 

              študenti SSOŠT 382,2 462 382,2 701,61 535,99  524,16 

              zamestnanci SSOŠT 125,58 164,56 125,58 235,69 199,29  204,75 

              zamestnanci ZŠ 10,92 14,96 10,92 20,02 16,38    17,29 

              cudzí stravníci- obedy 0 896,35 1454,18 1496,95 1264,74 1629,06 

              cudzí stravníci -iné 0 213,42 3,47 6,12 14,36    82,20 

Celkom za školskú jedáleň 1396,5 2771,01 3014,95 3843,31 3246,13 3770,00 

skratky: 

      SSOŠT-Súkromná stredná odborná škola  technická 
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Školská jedáleň na II. ZŠ Ul.M.R. Štefánika č. 17- režijné náklady 

  Stravníci 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 

Spolu žiaci ZŠ: 537,2 428,18 692,74 551,26 572,4 635,32 

Spolu dospelí: 4106 4666,7 3823,65 5980 2280 3717 

v tom: zamestnanci ZŠ 737 852 637 1058 894 591 

cudzí stravníci- obedy 502 693,7 501,65 599 796 95 

cirkevná ZŠ žiaci 2355 2571 2228 3605 0 2873 

cirkevná ZŠ zamestnanci 392 394 344 484 419 0 

súkromná akadémia žiaci 56 92 25 47 34 43 

súkromná akadémia zamestnanci 64 0 32 100 65 37 

CVČ zamestnanci 0 64 56 87 72 78 

Celkom za školskú jedáleň 4643,2 5094,88 4516,39 6531,26 2852,4 4352,32 

skratky: 

      CVČ- centrum voľného času 

      

       Školská jedáleň na IV. ZŠ Ul. Jilemnického č.2 - režijné náklady 

  Stravníci 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 

Spolu žiaci ZŠ: 261,92 213,07 334,15 251,69 266,89 301,61 

v tom: žiaci 1. stupeň 79,32 66,84 102,84 82,14 87,48 97,44 

             žiaci 2. stupeň 59,68 46,24 76,08 51,04 55,44 59,28 

športová trieda 106,92 84,69 131,13 99,45 103,77 125,01 

diétne stravovanie  1. stupeň 8,4 8,5 12,9 9,3 10,6 10,2 

diétne stravovanie 2. stupeň 7,6 6,8 11,2 9,76 9,6 9,68 

Spolu dospelí: 1084,16 1171,52 1249,92 1560,16 1318,24 1270,08 

v tom: zamestnanci ZŠ a ZUŠ 761,6 897,12 791,84 1053,92 975,52 978,88 

diétne stravovanie zamestnanci  34,72 30,24 47,04 34,72 38,08 34,72 

cudzí stravníci 287,84 244,16 411,04 471,52 304,64 256,48 

Celkom za školskú jedáleň 1346,08 1384,59 1584,07 1811,85 1585,13 1571,69 

 

  

zariadenie 

počet 

zamestnancov 

fyzické osoby 

prepočítaný 

stav 

zamestnancov 

počet 

žiakov 

počet žiakov 

skutočne 

navštevujúcich 

ŠKD 

I. ZŠ 
ŠKD 

7 7 456 174 

ŠJ 
9 8,3 456   

II. ZŠ 
ŠKD 

10 9,8 565 227 

ŠJ 
12 11,1 565   

IV. ZŠ 
ŠKD 

3 3 306 68 

ŠJ 
5 5     
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2. Vyberanie príspevkov v školskom klube detí pri základnej škole 

 

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) zabezpečuje pre deti , ktoré plnia povinnú školskú 

dochádzku na základnej škole  činnosť, podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú 

na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

a) Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom mesačne 

sumou: 

Príspevok v  ŠKD mesačne:                       6,00 € 

 

b) Zníženie alebo odpustenie príspevku:  

Príspevok v školskom klube detí ŠKD sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa  znižuje za žiaka 

mesačne  na            2,00 € 

aa) zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 

ab) zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške 

životného minima (nízkopríjmová rodina). 

 

ŠKD pri I. ZŠ na Ul. Dr. Janského č. 2 

príspevky mesiac odvedené 

1 892,00 € január 12.2.2015 

1 067,00 € február 17.3.2015 

340,00 € marec 13.4.2015 

364,00 € apríl 5.5.2015 

86,00 € máj  4.6.2015 

106,00 € jún 2.7.2015 

   ŠKD pri II. ZŠ na Ul. M. R. Štefánika č. 17 

príspevky mesiac odvedené 

1 682,00 € január 20.2.2015 

1 075,00 € február 19.3.2015 

998,00 € marec 21.4.2015 

1 028,00 € apríl 15.5.2015 

744,00 € máj  16.6.2015 

293,00 € jún 13.7.2015 

   ŠKD pri IV. ZŠ na Ul. Jilemnického č. 2 

príspevky mesiac odvedené 

300,00 € január 16.2.2015 

268,00 € február 13.3.2015 

240,00 € marec 13.4.2015 

374,00 € apríl 13.5.2015 

122,00 € máj  12.6.2015 

252,00 € jún 13.7.2015 
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ZÁVER: 

Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne porušenia Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach. v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom. 

 

Kontrola na I. Základnej škole na Ul. Dr. Jánskeho č.2 za účtovný rok 2014. 

 
PREDMET  KONTROLY: Kontrola bola vykonaná na základe predložených prvopisov dokladov a 

písomných dokumentov: 

 Rozpočet na rok 2014 

 Výkaz k správe o hospodárení za rok 2014 

 Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu 

verejnej správy 

 Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 

 Pokladničná kniha za rok 2014 a pokladničné doklady za rok 2014 

 Došlé faktúry za rok 2014  

 Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2014 

 Príjmový účet školy 1634010758/0200 za január – december 2014 

 Výdavkový  účet školy  1634013051/0200  za január – december 2014 

 Účet sociálneho fondu č. 1634028851/0200 za január – december 2014 

 Potravinový účet 1634023153/0200 za január – december 2014 

 Depozit 1777747458/0200  

s použitím príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 

vzťahujúcich sa na kontrolovanú oblasť: 

 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej zákona o 

účtovníctve) 

 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o finančnej kontrole) 

 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 

 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. 

 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej zákona o financovaní škôl) 

 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov (ďalej zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) 

 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 

vyššie územné celky v znení neskorších predpisov  

 
SKUTOČNOSTI  ZISTENÉ  KONTROLOU: 

 

1. Zdroje financovania 

  

   V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov,  zdrojmi financovania štátnych škôl a štátnych 

zariadení sú: 
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a) prostriedky   zo  štátneho  rozpočtu  v   rozpočtovej   kapitole   Ministerstva  školstva, vedy, 

výskumu a športu   Slovenskej   republiky 

b) prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov, 

c) prostriedky  od  iných  fyzických osôb a právnických  osôb za prenájom  priestorov 

a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-

vzdelávací proces, 

d) zisk z podnikateľskej činnosti, 

e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči  žiakovi vyživovaciu  

povinnosť, na  čiastočnú   úhradu   nákladov  spojených  s  hmotnou   starostlivosťou  v  

školách  a  v školských zariadeniach podľa osobitných predpisov, 

f) vo vybraných  školských  zariadeniach  príspevky od žiakov, rodičov  alebo inej  osoby, ktorá  

má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 

vzdelanie, 

g) príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov 

h) príspevky a dary, 

i) iné zdroje podľa osobitného predpisu. 

 

2. Rozpočet na rok 2014 

   

 Na základe oznámenia Okresného úradu Banská Bystrica – Odbor školstva svojim listom 

č.2014/00042-00925 zo dňa 10.2.2014 bolo kontrolovanému subjektu oznámený rozpis 

normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014(verzia V1) na prenesený výkon štátnej 

správy vo výške 675 090 €. Rozpočtová organizácia v súlade s § 21 ods. 1 hospodári samostatne 

podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.  

 

 Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 177/2013 dňa 28. novembra. 

Na prenesené kompetencie (normatívne)  boli schválené finančné prostriedky vo výške  675 090 

€ a rozpis finančných prostriedkov na rok 2014 – bežné príjmy 0.- €. 

 

 V súlade so schváleným rozpočtom Mesta Žiar nad Hronom boli základnej škole určené 

výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie v sume 177 050 € -bežné výdavky z toho: 

školský klub detí 95 133 € 

školská jedáleň 81 917 € 

rozpis finančných prostriedkov na rok 2014 – bežné príjmy 38 000 € 

z toho: 

školský klub detí 25 500 € 

školská jedáleň 12 500 € 

 Na kapitálové výdavky neboli základnej škole v roku 2014 vyčlenené žiadne finančné 

prostriedky. 

 Rozpočet pre rok 2014 celkom   predstavoval  852 140 €.   

 

 

 2.1. Prenesené kompetencie -  úpravy rozpočtu v priebehu r.  2014 

 

 Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor školstva svojim listom č. 2014/00042-00925 oznámil 

rozpis normatívne určených objemov finančných prostriedkov na rok 2014 (verzia V1), v  

rámci ktorej bola zriaďovateľovi oznámená minimálna výška rozpočtových prostriedkov, ktorú je 

povinný prideliť základnej škole. Na základe uvedeného Odbor ekonomiky a financovania – 

oddelenie finančné oznámil základnej škole listom č. 2974/2014 zo dňa 10.2.2014 rozpis 
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normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 na prenesený výkon štátnej správy – 

bežné výdavky vo výške 675.090 eur a na bežné príjmy vo výške 0 eur. 

 Rozpis finančných prostriedkov predstavuje normatívny výpočet finančných prostriedkov na 

rok 2014, ktorý sa vykonal v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

 V rozpise normatívnych FP sú zahrnuté aj dodatočne pridelené FP na pokrytie nárokov 

vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č.441/2013 Z.z. z 11. decembra 2013 na : 

 zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

regionálneho školstva o 5 % a 

 zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 16 eur. 

 

Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor školstva svojim listom č.OU-BB-2014/018444-038-

0135636 oznámil úpravu rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 na 

prenesený výkon štátnej správy – bežné výdavky 793 282 € 

z toho: 

bežné výdavky – normatívne finančné prostriedky 767 900 € 

bežné výdavky – účelové zo štátneho rozpočtu        1 064 € 

sponzorské finančné prostriedky       12 190 € 

bežné výdavky – vlastné príjmy               166 €  

účelovo viazané finančné prostriedky-hmotná núdza    11 962 € 

 

2.2.Originálne kompetencie  

  

 Uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.123/2013 zo dňa 28.11.2013 bola schválená výška 

finančných prostriedkov na originálne kompetencie. Finančné prostriedky na originálne kompetencie 

boli škole oznámene listom z Odboru ekonomiky a financovania – oddelenie finančné dňa 27.1.2014 

vo výške bežné výdavky: 177 050 € 

    

bežné príjmy:     38 000 € 

 

 Úprava rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 bola oznámená 

listom na originálne kompetencie – bežné výdavky vo výške 178 121 € z toho: 

Školský klub detí  96 588 € 

Školská jedáleň 81 533 € 

Bežné príjmy vo výške 48 000 € 
 

 2.3. Vlastné príjmy 

 

 Vlastné príjmy boli v súlade so schváleným rozpočtom mesta Žiar nad Hronom  

rozpočtované vo výške 166 €. Základná škola v roku 2014 čerpala aj sponzorské finančné 

prostriedky v sume 12 189 €.Tieto prostriedky boli získané: 

 Nadácia ZSNP Slovalco vo výške 12 000 €. 

Na podporu projektu SMART Wall Paint /tabule budúcnosti/.Darované finančné prostriedky 

boli čerpané na položke materiál vo výške 7 410 € a položke údržby vo výške 4 590 €. 

 Nadácia Petit Academy 189 €. 

Podpora projektu „Sme v škole „ pri výučbe témy Najstaršie dejiny Slovenska. 

 

 2.4. Nenormatívne finančné prostriedky.  

  

 Rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov bol schválený po úpravách vo výške 38 
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639 € v členení:   

 

     - na asistenta učiteľa                           15 600 € 

   - na dopravné                                               4 214 € 

   - na odchodné                                   3 578 € 

 - na sociálne znevýhodnené prostredie     6 697 € 

 - na vzdelávacie poukazy                  8 550 €  

 

 Ďalšie úpravy rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov  

 

 na asistenta učiteľa 

 Okresný úrad v Banskej Bystrici, Odbor školstva svojim listom č. OÚ-BB-OŠ/2014/00006-

00815 zo dňa 5.2.2014 podľa § 4 ods.2, písm. b) zákona  NR SR č. 597/2003 o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov oznámil 

finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 

na rok 2014. 

 Objem finančných prostriedkov zodpovedá súčinu počtu pridelených pracovných úväzkov 

prepočítaných na rok 2014 a stanoveného normatívu na asistenta učiteľa vypočítaného na rok 2014 

v sume 7 800 € : 

Schválený prepočítaný úväzok na rok 2014 2,0 

Finančné prostriedky na rok 2014   15 600 € 

 

 

 na dopravné žiakov  

 Dopravné bolo zo sumy 3 289 €  upravené a zvýšené   na  4 214 €.  Sumu upraveného 

rozpočtu oznámil zriaďovateľovi Okresný úrad v Banskej Bystrici, Odbor školstva svojim listom 

OU-BB-2014/018444-032-0125364 zo dňa 27.10.2014. Kontrolovanému subjektu bola úprava 

dopravného na 4 214 € oznámená dňa 18.11.2014 listom č.27194/2014 z Odboru ekonomiky 

a financovania. Finančné prostriedky boli  určené na úhradu cestovných nákladov pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 Na dopravné boli poukázané prostriedky listom dňa 18.2.2014 z Odboru ekonomiky a 

financovania na základe zúčtovania dopravného z roku 2013 vo výške 1 191,16 €- dopravné z roku 

2013. 

 

 na odchodné 

  Okresný úrad v Banskej Bystrici Odbor školstva svojim listom č. 2014/018444-0082803 

oznámil rozpis finančných prostriedkov na rok 2014, ktoré sú účelovo určené na úhradu odchodného 

v roku 2014 vo výške 3 578 €.Kontrolovanému subjektu bola výška finančných príspevkov na 

odchodné oznámená dňa 17.7.2014 listom č. 19843/2014 z Odboru ekonomiky a financovania.  

 

 na sociálne znevýhodnené prostredie  
 Okresný úrad v Banskej Bystrici Odbor školstva svojim listom č. 2014/00233-01349 oznámil 

rozpis nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 na výchovu a vzdelávanie žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 7 073 €. Sumu upraveného rozpočtu na 6 697  € 

oznámil zriaďovateľovi Okresný úrad v Banskej Bystrici listom OU-BB-2014/018444-034-0125399 

a následne na základe uvedeného Odbor ekonomiky a financovania – oddelenie finančné oznámil 

základnej škole listom č. 27192/2014  zmenu dňa 18.11.2014.  

 

 na vzdelávacie poukazy 

 Rozpočet na vzdelávacie poukazy bol schválený vo výške 8 233 €. Sumu upraveného 
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rozpočtu na 8 550  € oznámil zriaďovateľovi Okresný úrad v Banskej Bystrici listom 

OU-BB-2014/018444-031-0124626 a následne na základe uvedeného Odbor ekonomiky 

a financovania – oddelenie finančné oznámil základnej škole listom č. 27191/2014  zmenu dňa 

18.11.2014.  

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7, ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového 

vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný 

príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú 

svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie 

poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného 

kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok  

2014 bola 2,93 €/mesiac (29,30 €/rok). 
    

 Súčasťou nenormatívnych finančných prostriedkov boli aj prostriedky  

spolufinancované z EÚ vo výške 1 063,52 €, ktoré boli refundované Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania dňa 13.11.2014. Tieto prostriedky sa týkali miezd a cestovného vyplateného v roku 

2013.           

Konečný rozpočet po zmenách a úpravách vo výške 1 010 216 € bol premietnutý do 

Finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu 

verejnej správy  k  31.12.2014  zároveň do Individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 je 

uvedený v tabuľkách č. 2 a č. 3. 

 
                        Tabuľka č. 1  

Prostriedky zo štátneho rozpočtu rok 2014 

Normatívne 

bežné výdavky 

z MŠVVaŠ SR 

Nenormatívne 

bežné výdavky z MŠVVaŠ SR  

 

 

Originálne 

kompetencie 

 

Spolu 

 Na 

prenesené 

kompetenc

ie 

Dopra

vné 

 

Odcho

dné 

Vzdel. 

poukaz

y 

Na 

asistent

a 

Mim. 

výsl. 

žiakov 

Deti 

zo 

SZP 

Nenormat.

spolu 

 

 

 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Pôv. 

rozpočet 675 090 

 

 

     

 

 

177 050 

 

     852 140 

Rozpočet 

po  

zmene 767 900 

 

 

3 289 3 578 

 

 

8 233 

 

 

15 600 

  

 

7 073 

 

 

  

 

178 121 

 

983 797 

Konečný 

rozpočet   

po 

úpravách 767 900 

 

 

 

4 214  3 578 

 

 

 

8 550 

 

 

 

15 600 

 

 

 

0 

 

 

 

6 697 

 

 

 

38 639 

 

178 121 

 

     984 660 

 

 

3. Kontrola zdrojov 

 Plnenie zdrojov, prehľad  poskytnutých štátnych dotácií na prenesené kompetencie, výška 

nenormatívnych prostriedkov a finančných prostriedkov na originálne kompetencie vrátane príjmov 
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za rok 2014 sú uvedené  v tabuľkách  č. 2 a 3.  

                                

Prehľad o plnení zdrojov k 31.12.2014 celkom 
               Tabuľka č.2 

 

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie   767 900 ,00 

Nenormatívne finančné prostriedky spolu ( bez zaokrúhlenia) 38 639,00 

Dopravné za rok 2013 1 191,16 

Štátna dotácia celkom                      807 730,16 

Originálne kompetencie (stĺpec č. 9) 178 121,00 

Sponzorské 12 189,33 

Dotácie MŠVVaŠ SR pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby 2 174,60 

Dotácie MSVVaS SR pre deti v hmotnej núdzi na stravné 9 787,00 

Vlastné príjmy  166,00 

Zostatok na účte k 31.12.2014  47,91 

Spolu 1 010 216,00 

 

 

Prehľad zdrojov v priebehu kontrolovaného obdobia r. 2014 
Tabuľka č. 3                                                                                                                                                                    

Štátne dotácie 

Normatívne             Nenormatívne 
 

 

Originálne 

kompetencie 

Spolu 

 Na 

prenesené 

kompet. 

Dopravné 

 

Odchod

. 

Vzdel. 

poukaz

y 

Na 

asistent

a 

Mim. 

výsl. 

žiako

v 

Deti 

zo 

SZP 

Nenormatív

ne 

prostriedky 

 

 

 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

I.      62 000   1 645,00             10 000,00  

II 70 000      1 769  14 700,00  

III. 62 000   2 470 3 900    14 500,00  

IV. 60 000 1 645,00   3 900    15 200,00  

V. 73 000        18 250,00  

VI. 65 000   2 470   1 768  16 300,00  

VII. 68 300  3 578      15 150,00  

VIII. 41 000        9 900,00  

IX. 62 000    3 900    14 800,00  

X. 54 100 924,00   3 900    12 800,00  

XI. 70 000        16 400,00  

XII. 80 500     3 610   1 982  20 021,00  

 

Spolu 

 

767 900 

 

4214,00   3 578 

 

8 550 

 

 

15 600 

 

 

0 

 

 

6 697 

 

 

38 639,00 

 

     178 121 

 

 

984 660 
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Dopravné rok 2013 1 191,16 

Sponzorské 12 189,33 

Dotácie MŠVVaŠ SR pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby 2 174,60 

Dotácie MŠVVaŠ SR pre deti v hmotnej núdzi na stravné 9 787,00 

Príjmy 166,00 

Zostatok na účte k 31.12.2014 vrátený na mesto 47,91 

Spolu  1 010 216,00 

  

 3.1. Zdroje - prenesené kompetencie 

 

           Kontrolou prvotných dokladov (výdavkový účet školy č. 1634013051/0200) bolo zistené, že 

na  účet základnej školy č. ú. 1634013051/0200. vedený v VÚB banke Slovensko, a. s. boli v roku 

2014 poukázané finančné prostriedky  na  prenesené   kompetencie   v sume   767 900 € (stĺpec 

č. 1 tabuľky č. 3) 

  

 3.2. Zdroje - originálne kompetencie 
   

 Kontrolou predložených dokladov školy a MsÚ bolo zistené, že na originálne kompetencie  

boli poukázané finančné prostriedky  v sume  178 121 € (stĺpec 9 tabuľky č. 3) 

 

4. Príjmy rozpočtu subjektu verejnej správy 
 

 Prehľad vlastných príjmov  je uvedený v tabuľke č. 4  

            

                                       Tabuľka č. 4 

 

Vlastné príjmy v € 

Prenájom 8 154,56 

ŠKD 8 185,00 

Réžia žiaci 3 860,03 

Réžia dospelí 28 701,51 

Dobropis EE 113,78 

Úroky 6,50 

Transfer v rámci VS 1 050,24 

Spolu 50 071,62 

Sponzorské 12 189,33 

Vlastné príjmy celkom 62 260,95 

 

 

4.1. Príjmy za školský klub detí (ŠKD) 

 

 V zmysle § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  o školských kluboch detí základná škola vyberala 
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príspevok na úhradu za pobyt žiaka v klube detí. Výška mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v klube detí  bola zriaďovateľom 

stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2013  o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia 

zriadených na území mesta Žiar nad Hronom. Pre obdobie január – december 2014 bola výška 

príspevku v zmysle § 5 ods. 1 VZN č. 5/2013 stanovená vo výške 6 € na žiaka. Zníženie alebo 

odpustenie príspevku:  

Príspevok v školskom klube detí ŠKD sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa  znižuje za žiaka 

mesačne  na  2,00 € 

a) zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 

b) zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo 

výške životného minima (nízkopríjmová rodina). 

  

 Celkový príjem za ŠKD v kontrolovanom období  roku 2014 predstavoval   8 185 €.  
Finančné prostriedky boli vyberané v hotovosti a odvádzané na príjmový účet mesta. Výber 

finančných prostriedkov podľa mesiacov je uvedený v tabuľke č. 65 
                                                                                                        

            Tabuľka č. 5 

  

Výber za mesiac Vložené na 

príjmový účet mesta 

Suma 

12.02.14 P P 3 2 300,00 

13.03.14 P P 2 540,00 

02.04.14 P P 4 356,00 

14.05.14              P P 5 248,00 

05.06.14 P P 6 60,00 

08.07.14 P P 8 112,00 

10.09.14  P P 10 196,00 

08.10.14  P P 11 2 790,00 

04.11.14  P P 12 867,00 

08.12.14  P P 17 566,00 

29.12.14  P P 18 150,00 

Spolu za rok 2014  8 185,00 

  

  

4.2.Príjmy za ŠJ pri ZŠ  

 

 Školská jedáleň vytvorila v roku 2014 príjmy  celkom v sume 32 561,54 €, z toho réžia na 

žiakov vo výške 3 860,03 €  a réžia na dospelých vo výške 28 701,51 € . 

  

 

4.3. Ostatné vlastné príjmy 

 predstavovali : - dobropisy na EE vo výške 113,78 € 

   - úroky  vo výške 6,50 € 
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4.4.Sponzorské (darovacie zmluvy) 

  

 Sponzorské finančné prostriedky škola získala vo výške 12 189 €. 

Tieto prostriedky boli získané : 

 Nadácia ZSNP Slovalco 12 000 € 

Na podporu projektu SMART Wall Paint /tabule budúcnosti/. Darované finančné prostriedky bilo 

čerpané na položke materiál vo výške 7 410 € a položke údržby vo výške 4 590 €. 

 Nadácia Petit Academy 189 € 

Podpora projektu „SME V ŠKOLE“ pri výučbe Najstaršie dejiny Slovenka. 

 

5. Dotácie štátu a mesta poskytnuté škole v roku 2014 (nerozpočtované)  
  

 V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR bol škole 

prostredníctvom zriaďovateľa poskytnutý príspevok na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 

v roku 2014 vo výške 2 191,20. 
   

 V zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 29775/2007-II/1             

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR bol na účet školy (potravinový účet školskej 

jedálne) poskytnutý príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške  10 140 €. 

  

6.  Výdavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Výdavky školy boli skontrolované na základe predložených faktúr a  ich úhrad  a na základe 

výdavkových pokladničných dokladov. Kontrola výdavkov bola zameraná najmä na kontrolu 

prvotných dokladov a ich  evidenciu (došlé faktúry a výdavkové pokladničné doklady). 

 Predmetom kontroly neboli mzdy, poistné - odvody a nemocenské dávky. 
 Podľa internej smernice školy Obeh účtovných dokladov všetky došlé faktúry účtovníčka 

organizácie zapíše  v časovom poradí do knihy došlých faktúr. V knihe došlých faktúr boli zapísané 

faktúry p.č. 1 - 520. Pri kontrole boli zistené žiadne nedostatky. 

 

 Prehľad výdavkov vykázaných kontrolovaným subjektov 
                                                             Tabuľka č. 6 
   

Polož. Názov položky 
Výdavky  Výdavky  Výdavky  

Výdavky rok 

2014 

škola ŠKD ŠJ spolu: 

a b 1 2 3 4 

610 Mzdy 486 365,98 64 788,58 42 985,30 594,139,86 

620 Poistné - odvody 177 170,86 24 016,06 15 280,18 216 467,10 

631 Cestovné náhrady 541,65 16,22 11,36 569,23 

632 Energie 62 890,27 3 237,94 13 767,39 79 895,60 

632001 Energie 54 627,90 2 659,23 11 421,40 79 895,60 

632002 Vodné, stočné                                               578,30 2 330,59 8 919,72 

632003 Poštové a tel. služby 2 251,54 0,41 15,40 2 267,35 
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633 Materiál 9 606,19 1 537,20 3 124,19 14 267,58 

633001 Interiérové vybavenie 99,00 621,38 0,00 720,38 

633002 Výpočtová techniky 1 691,94 0,00 0,00 1 691,94 

633003 Telekomunikačná techniky 353,64 0,00 0,00 353,64 

633004 Prev.stroje, prístroje, zariadenia 569,56 0,00 41,76 611,32 

633006 Všeobecný materiál 3 210,11 365,82 2 611,83 6 177,76 

633009 
Knihy, časopisy, noviny, 

učebnice 
2 719,04 550,00 0,00 3 269,04 

633010 
Pracovné odevy, obuv a 

pomôcky 
787,85 0,00 470,60 1 258,45 

633011 Potraviny 5,44 0,00 0,00 5,44 

633015 Palivá ako zdroj energie 169,61 0,00 0,00 169,61 

634 Dopravné 10,74 0,00 0,00 10,74 

635 Rutinná  a štandardná údržba 8 190,61 467,00 852,44 9 510,05 

635004 
Prevádzkových strojov, 

prístrojov, 
345,34 0,00 813,20 1 158,54 

635006 Rutinná  a štand. údržba budov 7 026,35 467,00 0,00 7 493,35 

635009 Softvéru 818,92 0,00 39,24 858,16 

636 Nájomné za nájom 406,80 0,00 0,00 406,80 

637 Služby 21 419,36 2 525,00 5 238,58 29 182,94 

637001 Školenia, kurzy 0,00 0,00 50,00 50,00 

637004 Všeobecné služby 5 673,06 417,44 2 776,39 8 866,89 

637012 Poplatky a odvody 715,41 7,80 243,68 966,89 

637014 Stravovanie 10 097,78 1 559,68 1 752,98 13 410,44 

637016 Prídel do sociálneho fondu 4 519,41 540,08 415,53 5 475,02 

637027 Odmeny zamestnancov mimopr. 396,00 0,00 0,00 396,00 

637031 Pokuty a penále 17,70 0,00 0,00 17,70 

640 Bežné transfery 1 297,54 0,00 274,95 0,00 

    767 900,00 96 588,00 81 534,39 946 022,39 

610-

620 
asistent 15 600,00     15 600,00 

632 vlastné príjmy 166,00     166,00 

633 sponzorské 12 189,33     12 189,33 

633 soc. znevýhodnení 6 697,00     6 697,00 
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637 vzdelávacie poukazy 8 550,00     8 550,00 

642013   Na odchodné 3 578,00     3 578,00 

642014 cestovné žiakom 4 241,00     4 214,00 

642014 dopravné rok 2013 1 191,16     1 191,16 

642026 na dávku v HN -šk. potreby 2 174,60     2 174,60 

642026 na dávku v HN - stravné 9 787,00     9 787,00 

  Výdavky spolu       1 010 169,48 

       Povinnosť vypracovať Správu o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok ukladá 

školám a školským zariadeniam, ktoré sú právnické osoby  § 7 ods. 1 - 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Školy a školské zariadenia  predkladajú vypracovanú správu svojmu zriaďovateľovi. Zriaďovatelia 

škôl a školských zariadení sú povinní predložiť odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle 

kraja „Súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok" najneskôr do 15. 4. 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

 
ZÁVER: 

 Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 

 
   

Kontrola vyberania poplatkov na Žiarskom jarmoku. 
 

PREDMET  KONTROLY:    

Kontrola VZN č. 9/2015 Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok. Toto 

nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb a povinnosti fyzických a 

právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na príležitostnom trhu „ Žiarskom 

jarmoku“ na Svätokrížskom námestí, Ul. Hviezdoslavova, Ul. A. Kmeťa, Ul. Š. Moysesa v Žiari nad 

Hronom a oprávnenie orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohoto nariadenia. 

SKUTOČNOSTI  ZISTENÉ  KONTROLOU: 

Pre jarmok sú trhové dni, predajný a prevádzkový čas pre: 

a)    predaj  občerstvenia a stravovania: 

 Štvrtok od 13
00

 do 22
00

 hod. 

 Piatok  od 10
00 

do 22
00

 hod. 

 Sobota  od 08
00

 do 18
00

 hod. 

 

b)     ostatný predaj a služby: 

 Piatok  od 10
00 

do 22
00

 hod. 

 Sobota  od 08
00

 do 18
00

 hod. 

 

c)     pre kultúrne podujatia a atrakcie: 

 Štvrtok od 13
00

 do 22
00

 hod. 

 Piatok  od 10
00 

do 22
00

 hod. 

Sobota  od 08
00

 do 22
00

 hod. 
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ZÁVER: 

 Žiarsky jarmok sa konal v dňoch od 8.10.2015 do 10.10.2015.    

Dňa 9.10.2015 bola vykonaná kontrola platenia poplatkov od trhovníkov - Daň za užívanie 

verejného priestranstva. Daň za užívanie verejného priestranstva sa riadi všeobecne záväzným 

nariadením o miestnych daniach .Členmi kontrolnej komisie boli:   

     B. Štyriová -    Odbor ekonomiky a financovania 

      Ing. M. Čechová - Odbor ekonomiky a financovania 

      Ing. E. Vincentová –HKM 

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Kontrola Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 10/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom. 

 
Dotácia – finančné prostriedky nenávratne poskytnuté z rozpočtu mesta oprávneným 

osobám, vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom, na účel a za 

podmienok stanovených týmto VZN. Za dotáciu sa v zmysle tohto VZN nepovažujú bežné transfery 

právnickým osobám zriadených mestom, ktoré sú im poskytnuté priamo pri schvaľovaní rozpočtu. 

V roku 2014 MsZ schválilo v rozpočte mesta  na Grantový systém (kód 1.4.) finančné prostriedky vo 

výške 30.130 eur, a na podpoložku 642001 – Občianskemu združeniu, nadácií a neinvestičnému 

fondu vo výške 27.000 eur. Plnenie v tejto podpoložke za rok 2014 bolo vo výške 26.954 eur a 

z toho dotácie poskytnuté bytovým spoločenstvám boli za rok 2014 vo výške 22.474,40 eur. 

Oprávnenými osobami sú bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta Žiar nad Hronom 

a správcovia pre bytové domy na území mesta Žiar nad Hronom. V roku 2014 bolo podaných 18 

žiadostí oprávnenými osobami v súlade s VZN. 

 

Účel dotácie – dotácia je poskytovaná za účelom rozvoja nasledovných oblastí :         

a) ochrana a tvorba životného prostredia - v roku 2014 podaných 5 žiadostí. 

b) obnova verejných priestranstiev -  v roku 2014 podaných 7 žiadostí. 

c) ochrana vonkajších priestorov bytových domov kamerovým systémom - v roku 2014 

podaných 6 žiadostí. Spolu bolo v roku 2014 podaných 18 žiadostí na MsÚ. 

Dotácia sa neposkytne oprávnenej osobe 

a) ktorá má voči mestu nevyrovnané záväzky 

b) ktorej žiadosť a projekt nespĺňajú náležitosti stanovené týmto VZN. V prípade 18 žiadostí 

ktoré boli podané na MsÚ v roku 2014 boli tieto podmienky splnené v súlade v VZN 

v prípade 16 žiadostí. 

 

Oprávnené  osoby predkladajú svoje písomné žiadosti na poskytnutie  dotácie na predpísanom 

tlačive , ktoré je prílohou  VZN a je k dispozícii na mestskom úrade v Žiari nad Hronom, resp.  na 

webovej stránke mesta www.ziarnadhronom.sk a to v termíne do 28. februára  príslušného 

kalendárneho roka. V prípade všetkých žiadostí za rok 2014 bol tento termín dodržaný. 

Kompletná žiadosť spolu so stanovenými prílohami je podmienkou jej prejednania v Komisii pre 

hodnotenie projektov a jej predloženia na rozhodnutie primátorovi mesta, resp. mestskému 

zastupiteľstvu. Komisiu pre hodnotenie projektov zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Komisia je 

zložená z poslancov a projektového manažéra mesta. Jednotlivých členov komisie volí mestské 

zastupiteľstvo na návrh primátora  a to tak, aby každý volebný obvod bol zastúpený jedným 

poslancom.  

 

 

http://www.ziarnadhronom.sk/
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Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta pracovala v zložení 

        predseda:             Ing. Mária Biesová 

             členovia:            Jozef Tomčáni 

                         Ing. Stella Víťazková 

                         Ing. Michal Žurav 

                         Mgr. Monika  Balážová 

      člen- tajomník:  Ing. Pavel Mužík 

Komisia pre hodnotenie projektov zasadala dňa 21.3.2014 a dňa 27.3.2014. Na svojom zasadnutí 

Komisia pre hodnotenie projektov zo dňa 27.3.2014 rozhodla a odporučila 14 projektov vo výške 

dotácie 22.474,40 eur a 4 projekty neodporučila. Rozpis jednotlivých projektov je v Prílohe č.1. 

Základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie  je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre 

príslušný kalendárny rok na tento účel schválené finančné prostriedky, táto podmienka bola v roku 

2014 splnená. 

Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok možno jednej oprávnenej osobe na jeden účel 

(projekt) poskytnúť iba jednu dotáciu a to maximálne do 70 % rozpočtových nákladov projektu, 

poskytnutá dotácia nesmie však byť vyššia ako 3.319,39 € . V roku 2014 bola poskytnutá dotácia na 

14 projektov, pri ktorých boli dané podmienky splnené. viď. Príloha č.1 

Žiadosti, posúdené komisiou boli zároveň s jej odporučením, resp. neodporučením, predložené na 

rozhodnutie primátorovi mesta.  O poskytnutí dotácií rozhodol primátor mesta na základe 

odporučenia komisie do 15 dní odo dňa prerokovania žiadosti v komisii. 

 

Po schválení dotácií oprávnenej osobe, mesto uzavrelo s oprávnenou osobou  zmluvu 

o poskytnutí dotácie do 15 od dňa odoslania oznámenia o výsledku prerokovania žiadostí. 

Uzatvorenie zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou je podmienkou poskytnutia dotácie. 

Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne:  

 

a) predmet a účel zmluvy 

b) účel použitia dotácie 

c) výšku dotácie 

d) termín a podmienky realizácie projektu 

e) ustanovenie, že mesto si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutej 

dotácie 

f) spôsob a termín podania  záverečnej správy o realizácii projektu a vyúčtovania 

poskytnutej dotácie spolu s povinnými prílohami  

g) zodpovednosť za porušenie zmluvy 

h) určenie povinných príloh k zúčtovaniu: 

1. Kópie dokladov (účtovné doklady, faktúry) dokumentujúce čerpanie finančnej dotácie 

od  mesta, viď. Príloha č.2 

2. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály – 

programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.) 

 

 
ZÁVER: 

V roku 2014 bolo podpísaných 14 zmlúv o poskytnutí dotácií bytovým spoločenstvám 

v celkovej výške 22.474,40 eur. viď. Príloha č. 2. 

Mesto poskytlo schválené dotácie formou bezhotovostného prevodu na účet oprávnenej 

osoby najneskôr do 5 dní   od    účinnosti  zmluvy o   poskytnutí dotácie medzi  zmluvnými stranami. 

Táto podmienka bola splnená v súlade s VZN. viď. Príloha č. 2. 
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Oprávnená osoba je povinná vyúčtovať použitie poskytnutej dotácie do 30 dní od ukončenia 

projektu, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté, najneskôr však do konca kalendárneho roka. 

Všetky oprávnené osoby túto podmienku splnili. viď. Príloha č. 1. 

 

 
 

Vypracovala : Ing. Eva Vincentová 

Dňa 16.11.2015 v Žiari nad Hronom 


