Správa z kontroly - náprava zistených opatrení z Návrhu správy čerpania
finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na originálne
kompetencie a vlastných príjmov MŠ Leopoldov k 30.09.2016.
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hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková
MŠ Leopoldov
náprava zistených opatrení – školné, účtovanie , presný
rozpis pri odvádzaní vlastných príjmov zriaďovateľovi
od 01.01. – 31.08.2017
riaditeľka MŠ p. Antalová , ekonómka p. Zelenayová

V minulom roku som vykonala kontrolu zameranú na čerpanie finančných prostriedkov
poskytnutých z rozpočtu mesta a vlastných príjmov MŠ Leopoldov k 30.09.2016, ktorá bola
predložená MZ Leopoldov dňa 12.12.2016 na prerokovanie.
Pri kontrole bolo zistené, že:
1/ vrátené školné v 8 prípadoch vo výške 88 € za mesiac júl 2016, ktoré bolo bez rozhodnutia
zriaďovateľa
2/ nedodržanie účtovného postupu s firmou Plantex, s.r.o. Veselé
3/ nedostatočný rozpis údajov pri odvádzaní vlastných príjmov zriaďovateľovi
/ školné, dobropisy, finančný dar Plantex, úroky a pod./
Na základe týchto zistení som MZ odporučila:
- doriešiť výber školného počas obdobia júl
- zabezpečiť správnosť účtovania – firma Plantex, s.r.o. Veselé
- dodržiavať presný rozpis údajov pri odvádzaní príjmov zriaďovateľovi
Úhrada školného počas mesiaca júl bude spresnená v pripravovanom VZN, ktoré bude mať
účinnosť od 01.01.2018.
Pri kontrole som sa zamerala a preverila výber školného od januára 2017 do augusta 2017,
nezistila som žiadne rozdiely. Pani riaditeľka mi predložila podrobnú evidenciu výberu školného
za kontrolované obdobie.
MŠ mala evidovaných za obdobie január až august 2017 celkom 119 detí, z ktorých bolo 34
predškolákov, 1 dieťa bolo oslobodené od platenia, t.z. , že platiacich detí bolo 84.
Výberom školného sa MŠ riadi v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 63/2008 , t.z. že za 1 dieťa
rodič hradí 11 € za mesiac, za dve deti z jednej rodiny rodič hradí 16 € mesačne a za dieťa,
ktoré navštevuje MŠ poldňa rodič hradí 5,50 €. Školné rodičia uhrádzajú bankovým
prevodom. K 30.08.2017 boli odvedené zriaďovateľovi celkom vlastné príjmy vo výške
6 532,61 € , z toho školné vo výške 5 748,50 €, rozdiel sú dobropisy, uznaná reklamácia,
finančné dary, úroky.
Vrátené školné na základe rozhodnutí bolo vo výške 110 € a uskutočnilo sa v súlade VZN č.
63/2008 podľa čl. 3 pod bodom 3 , kde je definované, kedy sa školné za dieťa neuhrádza a je
to nasledovne:
- a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

- b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
- c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
- - - - - podľa čl. 3 pod bodom 4 je definované kedy sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa na
základe rozhodnutia zriaďovateľa, je to nasledovne:
- a/ dieťa, ktoré má prerušené dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukazateľným spôsobom,
- b/ dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
K 31.08.2017 riaditeľka MŠ v zmysle VZN č. 63/2008 predložila zriaďovateľovi 9 rozhodnutí
o vrátení školného.
V mesiaci júl bolo prihlásených detí do MŠ v počte 54 z celkového počtu 119 detí.
V mesiaci august 2016, kedy sú školské prázdniny, bolo odvedené zriaďovateľovi školné vo
výške 340,50 €, ktoré bude vrátené rodičom, ktorí uhrádzajú školné prostredníctvom trvalého
platobného príkazu a tento nezrušili.
Ďalej som preverila účtovanie firmy Plantex, s.r.o. Veselé.
S firmou Plantex, s.r.o. Veselé je uzatvorená Rámcová sponzorská zmluva – darovacia
zmluva za účelom darovania finančnej čiastky v hodnote odobratej jablkovej šťavy alebo
jabĺk v školskom roku 2016/2017 na obdobie od 02.09.2016 do 30.06.2017. V tomto roku
boli poskytnuté finančné čiastky v mesiaci január 2017 vo výške 70,32 € a apríl 2017 vo
výške 67,93 €. Účtovanie poskytnutia finančných prostriedkov bolo dodržané v zmysle
zákona č. 431/2002 o účtovníctve v z.n.p.
Preverila som dodržiavanie presného rozpisu pri odvádzaní vlastných príjmov zriaďovateľovi,
rozpis bol predkladaný mesačne zriaďovateľovi s presným rozpisom výberu školného, vratky
a mylné platby školného, dobropisy, poskytnuté finančné prostriedky na základe darovacej
zmluvy.
Pani riaditeľka Antalová bola s obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly oboznámená dňa
21.09.2017.
S obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,
primátorka mesta, dňa 21.09. 2017.

Leopoldov MZ dňa 02.10.2017
Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór

