Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
IČO
Právna forma
Typ kontroly
Zameranie kontroly

00162205
321 – rozpočtová organizácia
tematická kontrola
vybrané oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, účtovníctva,
pracovnoprávnych vzťahov, správy a nakladania s majetkom
a dodržiavanie povinností na úseku registrácie partnerov verejného
sektora.

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
vybrané oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami a účtovníctva
 Zistenie

B.1.0.1. Nedodržanie obsahovej náplne účtov a postupov účtovania.
Nesprávne účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
štúdie stavby nového školského stravovacieho zariadenia, v sume 6 600 eur, na strane MD
účtu 518 – Ostatné služby.
 Predpis / kvalifikácia

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne,
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo
účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a
ostatných osobitných predpisov (napr. opatrenia MF SR).
Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku
§ 28 ods. 1 písm. b opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
(1) Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný
dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia
do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na
a) prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody
za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia
dlhodobého majetku do používania,
b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných
riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie
ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie
poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné
odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie
staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické
zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce,
ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy
poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú
ujmu v súvislosti s výstavbou,
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného
príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi
rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,
f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú
použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia
sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku,
g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude
účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo
zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.
 Zistenie

B.1.0.2.
Použitie prevádzkového normatívu, určeného na výchovno-vzdelávací proces
a prevádzku školy, na výdavky nesúvisiace s bežnou prevádzkou školy, t.j. na úhradu
štúdie stavby stravovacieho zariadenia v sume 6 600 eur (zdroj 111-002), čo sa v zmysle §
31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej
disciplíny.
Nesprávne použitie finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného
výkonu štátnej správy v školstve (zdroj 111-002) na financovanie výkonu originálnych
kompetencií (školská jedáleň).
Kontrolovaný subjekt odviedol na účet KSK finančné prostriedky vo výške porušenia
finančnej disciplíny v celkovej sume 6 600 eur ešte do ukončenia kontroly, a to dňa
17.05.2018.
 Predpis / kvalifikácia

§ 4 ods. 6) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v platnom znení.
Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces
a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len „prevádzkové náklady“) pripadajúce
na jedného žiaka.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov
nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
vybrané oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 Zistenie

C.2.0.1. Priznanie a vyplatenie príplatku za riadenie vedúcemu pedagogickému
zamestnancovi v nižšej sume celkom o 50 eur, ako sú jeho oprávnené nároky na rok 2017.
 Predpis / kvalifikácia

§ 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým
je
a) tarifný plat,
b) osobný plat,
c) príplatok za riadenie,
d) príplatok za zastupovanie,

e) osobný príplatok,
f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce,
g) príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h) príplatok za zmennosť,
i) príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
j) kreditový príplatok,
k) výkonnostný príplatok,
l) príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla,
m) príplatok za praktickú prípravu,
n) príplatok za prácu v noci,
o) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
p) príplatok za prácu vo sviatok,
r) plat za prácu nadčas,
s) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
t) odmena,
u)príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému
zamestnancovi,
v) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
§ 8 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia
percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy,
do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému
zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy
a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. Rozpätie percentuálneho
podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku

1.

2.
3.

Prípravné (štúdie) a projektové dokumentácie s plánovanou výstavbou – investičné
štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, expertízne posudzovanie,
projektové práce vrátanie zmien, variantných riešení a doplnkov, projektové práce
vyplývajúce z technického zhodnotenia stavebných objektov, geodetické a prieskumné
práce potrebné pre spracovanie projektu, autorský dozor projektanta účtovať ako
obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku.
Pridelené normatívne finančné prostriedky určené na výchovno-vzdelávací proces
a prevádzku školy použiť na stanovený účel len v rámci hlavnej činnosti školy.
Príplatok za riadenie priznať a vyplácať vedúcemu pedagogickému zamestnancovi
v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej
triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %.

