
Správa z kontroly príspevku za pobyt dieťaťa  MŠ Leopoldov v zmysle VZN 

č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach , ktorým zriaďovateľom je mesto Leopoldov. 
 

Kontrolný orgán:   hl. kontrolór Mesta Leopoldov  Ing.  Terézia Trnková 

Kontrolovaný subjekt:  MŠ Leopoldov 

Predmet  kontroly: výber a odvod školného za pobyt dieťaťa v MŠ 

Kontrolované obdobie:  od 01.09.2017  – 30.09.2018  

Kontrola vykonaná za účasti:         riaditeľka MŠ -  Mgr. Antalová   

 

Kontrolu výberu školného som vykonala v priebehu mesiaca október 2018 od 1.9.2017 do 

30.10.2018, pričom od 1.1.2018 platí VZN č.122, ktoré bolo schválené MZ dňa 13.11.2017. 

 

K 1.9.2017 bolo prijatých do MŠ v Leopoldove 127 detí, z toho bolo 27 predškolákov, čiže 

platiacich bolo 100 detí. 

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 sa výberom školného  MŠ riadila  v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 

63/2008 , t.z. že za 1 dieťa rodič hradil 11 € za mesiac,  za dve deti z jednej rodiny rodič hradil 

16 € mesačne a  za dieťa, ktoré navštevuje MŠ poldňa rodič hradil 5,50 € mesačne.  

Za toto obdobie bolo zriaďovateľovi odvedené školné vo výške 3 357,50 €. 

 

K 1.9.2018 bolo prijatých 132 detí, z toho bolo 46 predškolákov, čiže platiacich 86 detí. 

S účinnosťou od 1.1.2018 sa výberom školného  MŠ riadi podľa  VZN č. 122/2017 , t.z. že za 1 

dieťa rodič hradí jednotnú čiastku 13 € za mesiac.  /čl. 3 bod. 1/ 

Školné za pobyt dieťaťa v MŠ rodičia uhrádzajú bankovým prevodom. 

 

K 31.10.2018 boli na účet mesta Leopoldov odvedené celkové príjmy z príjmového účtu MŠ 

Leopoldov vo výške 12 896,90 €. V týchto odvedených príjmoch sú zahrnuté aj iné príjmy ako 

školné, napr. preplatok plynu, vody, ročného zúčtovania ZP, čo činí 2 147,50 €. Reálne príjmy 

školného za sledované obdobie boli vo výške 10 749,40 €. 

 

Predpokladaná suma výberu školného za pobyt dieťaťa v MŠ Leopoldov za kontrolované 

obdobie od 1.1.2018 do 31.10.2018 je 10 829 €, / t.j. 833 x 13/ skutočný stav úhrady školného 

za toto obdobie bol 10 749,40 €. Niektorí rodičia školné uhradili aj za mesiac november a 

december, čo bolo vo výške 375 € /za mesiac november 52 € a december 323 €/,                      

zároveň niektorým rodičom bolo vrátené školné vo výške 393 € z dôvodu lekárskeho 

potvrdenia  v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 63/2008. Vzniknutý rozdiel vo výške 61,60 € 

predstavuje neuhradenú čiastku školného za sledované obdobie. 

 

Tabuľkový prehľad: 

 

predpis                                                 10 829,00 € 

vratky    / LP /          -         393,00  € 

predpis znížený o vratky LP    10 436,00 € 

 

skutočný odvod školného             -      10 749,40 € 

predplatené 11 a 12/2018        -         375,00 € 

školné za 1.-10./2018                 10 374,40 € 

 



predpis znížený o vratky LP               10 436,00 € 

školné za 1.-10./2018                10 374,40 € 

Rozdiel - dlžníci                       61,60 € 

 

Preverila som správnosť vratiek školného z dôvodu lekárskeho potvrdenia v zmysle  Dodatku č. 

1 k VZN č. 63/2008, ktoré boli vo výške 393 €. Žiadosti o vrátenie školného boli v zmysle 

platného predpisu. 

V rámci kontroly som preverili náhodným výberom príjmy školného na príjmovom účte MŠ 

a porovnala som ich s odvodom zriaďovateľovi, rozdiely som nezistila, ale za niektoré mesiace 

nebol zriaďovateľovi predložený podrobný rozpis príjmov. Ďalej pri kontrole bolo zistené, že 

odvod príjmov zriaďovateľovi bol realizovaný i priebehu mesiaca, resp. ku koncu mesiaca, čo 

spôsobuje neprehľadnú evidenciu úhrady školného za jednotlivé mesiace, pretože do konca 

jednotlivých mesiacov t.j. do 30. resp. 31. boli pripísané ďalšie platby. 

Napr. odvod 26.01. za január, 16.2. preplatok plynu a 23.2. za február, 23.3. za marec, 25.4 za 

apríl, 28.6. za máj a jún, 31.7 za júl, 21.8. preplatok RZZP a 23.8. za august, 3.10 za september 

a 12.11. za október.  

 

Na základe toho odporúčam, aby zriaďovateľovi boli odvádzané príjmy MŠ Leopoldov do 15. 

dňa nasledujúceho mesiaca spolu s presným rozpisom príjmov.  

 

Pani riaditeľka Mgr. Antalová bola s obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly  oboznámená 

dňa 20.11.2018. 

 

S obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  

primátorka mesta,  dňa  23.11. 2018. 

 

 

Leopoldov MZ dňa  23.11.2018 

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 


