HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
č. 21/2018
V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica Správu o výsledku kontroly
č. 21/2018 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri
kontrole vykonanej v 2. polroku 2017 – kontrole č. 12/2017 oprávnenosti poskytnutia finančných
prostriedkov na rok 2016 vo vybranom neštátnom zariadení – Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská
Bystrica (IČO 45015325) z rozpočtu Mesta Banská Bystrica a kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti ich použitia (ďalej kontrola č. 12/2017).
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe bodu A1.2) Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na 2. polrok 2018 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1128/2018 – MsZ
zo dňa 26.06.2018.
Cieľom a zameraním kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia opatrení prijatých
kontrolovaným subjektom, ktorými by malo dôjsť k zjednaniu nápravy, ako aj odstráneniu zistených
nedostatkov vo vzťahu ku kontrolným zisteniam z vykonanej kontroly č. 12/2017
•

Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti

Povinnosťou kontrolovaného subjektu bolo v termíne do 21.05.2018 predložiť hlavnému kontrolórovi
zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
Povinnosť v stanovenej lehote splnená nebola, a to aj napriek písomnému upozorneniu kontrolného orgánu
č. HK-125873/2018/16 zo dňa 03.07.2018. Vzhľadom na uvedené, týmto kontrolný orgán nepristúpil
k overovaniu skutočného stavu plnenia opatrení prijatých kontrolovaným subjektom, ktorými by malo dôjsť
k odstráneniu zistených nedostatkov a k zjednaniu nápravy :
- pri zaraďovaní zamestnancov ŠKD do platových tried - postupovať v zmysle platnej legislatívy
- odvody zamestnávateľa do poisťovní - uhrádzať v mesiaci, v ktorom boli zamestnancom vyplatené
mzdy
- pri použití finančných prostriedkov z verejných zdrojov - postupovať efektívne, účinne a účelne
- k financovaniu ŠKD - inovovať vnútornú smernicu
Ďalej bolo zistené, že predložením výsledku kontroly - Správy č. 12/2017 primátorovi mesta dňa
04. 05. 2018 hlavný kontrolór ho následne požiadal, aby zabezpečil začatie správneho konania voči
kontrolovanému subjektu, ktorému bolo preukázané porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní
s verejnými prostriedkami podľa ust. § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
Dokladmi poskytnutými k predmetnej kontrole bolo preukázané, že primátor Mesta Banská Bystrica
s odvolaním sa na ust. § 6 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 1/2018 dňa
04.07.2018 písomne vyzval zriaďovateľa dotknutého Školského klubu detí pri Súkromnej základnej škole,
Magurská 16, Banská Bystrica PaedDr. Aleša Š. na vrátenie časti dotácie poskytnutej na mzdy a prevádzku
na rok 2016 vo výške 2 719,90 €. Výzvu menovaný následne prevzal dňa 13.07.2018 a od tohoto dátumu

zriaďovateľ súkromnej školy však ďalej s Mestom Banská Bystrica nespolupracoval a ku dňu 31.12.2018
Mestu Banská Bystrica finančné prostriedky nevrátil.
V priebehu kontroly bolo ďalej zistené, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
rozhodnutím č. 2018/12461:2-10H0 vyradilo Súkromný školský klub detí, Magurská 16, Banská Bystrica
zo siete škôl a školských zariadení SR v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzickej osoby, ktorá nemá oprávnenie
podnikať, PaedDr. Aleša Š., Trieda SNP 30, Banská Bystrica.
Dôvodom vyradenia bola skutočnosť, že menovaným zriaďovateľom neboli vykonané úkony
smerujúce k tomu, aby bol školský klub detí najneskôr od 1. septembra 2018 súčasťou základnej školy. Podľa
ust. § 39 hb ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. - ak školský klub detí zriadený do 31. augusta 2017 nie je súčasťou
základnej školy, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k tomu, aby školský klub detí najneskôr
od 1. septembra 2018 bol súčasťou základnej školy, inak ministerstvo rozhodne o vyradení školského klubu
detí zo siete.
Pred vydaním dotknutého rozhodnutia (začatím správneho konania) bol menovaný dňa 21.9.2018
upovedomený a na vyradenie školského klubu nereagoval v stanovenej lehote. Ku dňu vydania dotknutého
rozhodnutia nedoručil žiadane vyjadrenie. Po 31. auguste 2018 činnosť školského klubu detí v inom právnom
režime ako v režime súčasti základnej školy nie je možné.
•

Záverečné zhodnotenie kontroly

Vzhľadom na skutočnosť, že zriaďovateľom súkromnej základnej školy (aj napriek výzve Mesta
Banská Bystrica) neboli do konca roka 2018 vrátené použité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie
na mzdy a prevádzku na rok 2016 v čiastke 2 719,90 €, kontrolný orgán týmto odporučil primátorovi Mesta
Banská Bystrica - v súlade s platnou právnou legislatívou ďalej pokračovať v správnom konaní voči
dotknutému zriaďovateľovi, a tým následne zabezpečiť vrátenie neoprávnene použitých finančných
prostriedkov Mestu Banská Bystrica.
Kontrolný orgán v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona č. 357 výsledok predmetnej kontroly zapracoval
do Správy z kontroly č. 21/2018 - kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole vykonanej v 2. polroku 2017 – kontrole č. 12/2017 oprávnenosti poskytnutia finančných
prostriedkov na rok 2016 vo vybranom neštátnom zariadení – Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská
Bystrica z rozpočtu Mesta Banská Bystrica a kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti ich
použitia.
Hlavný kontrolór predložil Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica túto správu o výsledku
kontroly č. 21/2018 tak, ako mu to ukladá ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
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