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Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly 
č. 21/2019 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v 2. polroku 2018 – 
kontrolou č. 15/2018 použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných 
prostriedkov na školský klub detí vo vybranom neštátnom školskom 

zariadení    -    Súkromný  školský    klub    detí,    Mládežnícka   51,    
Banská Bystrica  z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2017 
(kontrola č. 15/2018) 

 

 

 



 

 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

K bodu:    Správa    hlavného   kontrolóra   o   výsledku    kontroly   č.   21/2019   -  kontroly  plnenia 
opatrení prijatých na odstránenie  nedostatkov zistených vykonanou kontrolou  v 2. polroku 2018 
– kontrolou č. 15/2018 použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na školský klub     
   detí  vo vybranom neštátnom školskom zariadení  –  Súkromný  školský  klub  detí, Mládežnícka  51,    
   Banská Bystrica  z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2017 (kontrola č. 15/2018) 

 

 

   
 

 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
 
I.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
     
    Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 21/2019 – kontroly plnenia opatrení  prijatých 
    na  odstránenie  nedostatkov  zistených   vykonanou  kontrolou  v  2. polroku  2018  –   kontrolou 
    č. 15/2018 použitia  a  vyúčtovania  poskytnutých  finančných  prostriedkov  na školský klub detí 
    vo  vybranom  neštátnom  školskom  zariadení  –  Súkromný  školský  klub  detí,  Mládežnícka  51,    
    Banská  Bystrica  z rozpočtu Mesta  Banská Bystrica  v   roku 2017  (kontrola č. 15/2018)  
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      HLAVNÝ KONTROLÓR                                             

 MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

 

 

Správa  

hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly 

 č. 21/2019 

 

 
 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. 21/2019 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

vykonanou v 2. polroku 2018 – kontrolou č. 15/2018 použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných 

prostriedkov na školský klub detí vo vybranom neštátnom školskom zariadení – Súkromný školský klub detí, 

Mládežnícka 51, Banská Bystrica*)  z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2017 (kontrola č. 15/2018).      

 Kontrola bola vykonaná v súlade s  ust. § 18d  a  § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení       
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na plnenie kontrolnej činnosti z Rámcového plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2019 (bod A1. ods. 9), ktorý schválilo Mestské 
zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica uznesením č. 236/2019  dňa 25.06.2019. 
  
 Cieľom a  zameraním kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia opatrení prijatých 
kontrolovaným subjektom, ktorými  malo dôjsť  k  odstráneniu a predchádzaniu nedostatkov zistených 
vykonanou  kontrolou  č. 15/2018. 
 

 Vykonanou kontrolou č. 15/2018 boli zistené nedostatky, zameranie ktorých spočívalo v porušovaní 

finančnej disciplíny v zmysle ust. 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z., keď  finančné prostriedky  

poskytnuté ako dotácia na prevádzku a mzdy boli kontrolovaným subjektom použité na zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacej činnosti a nie na určený účel. Taktiež pracovné cesty s používaním súkromného 

motorového vozidla  boli vykonávané s nedostatočným preukázaním účelu a pri vyúčtovaní ich náhrad – 

použité finančné prostriedky neboli dostatočne zdokladované. Ďalej bolo zistené, že doklady predložené 

k zúčtovaniu finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie na prevádzku neboli označené textom „hradené 

z dotácie Mesta Banská Bystrica“, čím došlo k porušeniu aj ust § 7 bod 2. VZN Mesta Banská Bystrica                         

č. 18/2016. 

Kontrolovaný subjekt k vyššie zisteným nedostatkom námietky nevzniesol. Na základe odporúčaní 

prijať opatrenia na odstránenie zisteného stavu a za účelom ich predchádzania, hlavnému kontrolórovi bol 

predložený  Zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov č. 15/2018. 

 Za účelom zistenia skutočného stavu plnenia opatrení prijatých kontrolovaným subjektom boli 
vyžiadané doklady,  ktoré mali vo vzťahu ku kontrolným zisteniam z vykonanej kontroly č. 15/2018                        
(za kontrolované obdobie roku 2017) preukázať dodržiavanie hospodárneho vynakladania s verejnými 
prostriedkami - použitia a  vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých Mestom Banská Bystrica 
formou dotácie na aktivity súkromného školského klubu v období 4. štvrťroka 2018, t. j. po skončení dotknutej 
kontroly. 
 
 Dňa 19. novembra 2019 riaditeľka kontrolovaného subjektu – za súkromný školský klub  oznámila 
hlavnému kontrolórovi, že dotácia na činnosť Súkromného školského klubu, zriaďovateľ Monika Šabová, bola 
poskytovaná do 31.8.2018, kedy toto školské zariadenie ukončilo svoju činnosť.  



 Dôvodom bola skutočnosť, že Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR                     
č. 2018/8811:4-10HO zo dňa 13.07.2018 kontrolovaný subjekt bol zaradený do siete škôl a školských zariadení 
SR ako nový právny subjekt s názvom – „Súkromný školský klub detí so sídlom Mládežnícka 51, Banská Bystrica 
ako súčasť Súkromnej základnej školy, Mládežnícka 51, Banská Bystrica“ s výchovným jazykom slovenským        
a s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018“.  
 
 K zaradeniu nového súkromného školského klubu detí ako súčasť súkromnej základnej školy, 
predchádzala žiadosť podaná ministerstvu školstva v zmysle s ust. § 39hb ods. 1 zákona č. 596/2003, podľa 
ktorého 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.  
 
 Nakoľko vykonanou zmenou kontrolovaného subjektu došlo k zmene nielen zriaďovateľa, ale aj 
právnej subjektivity a jeho organizačného postavenia, týmto k overovaniu skutočného stavu plnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov  (za vybraté kontrolované obdobie- 4. štvrťrok 2018) nedošlo. 
 
 Aj napriek vyššie uvedenému, kontrolou bol však overený  postup -  začatie správneho konania 
z úrovne poskytovateľa dotácie voči kontrolovanému subjektu, ktorý pri nakladaní s verejnými prostriedkami 
v roku 2017 porušil finančnú disciplínu (ust. § 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z. z.). 
 
                Na uvedenú skutočnosť  hlavný kontrolór v rámci svojich zákonných kompetencií upozornil primátora 
mesta predložením výsledku predmetnej kontroly dňa 25.10.2018. Na základe predloženého stanoviska 
k danej veci bolo zistené, že právne oddelenie MsÚ vypracovalo Oznámenie o začatí správneho konania, ktoré  
bude doručené  účastníkovi konania.  Následne zabezpečí priebeh vyrubovacieho konania, a to - vrátenie  
neoprávnene použitých finančných prostriedkov Mestu Banská Bystrica  z titulu porušenia  ust. § 31 zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  Hlavným kontrolórom mesta bude predmetná záležitosť 
dosledovaná.  
 

• Záverečné zhodnotenie kontroly 
 
 Vzhľadom na skutočnosť,  že do konca roka 2019 neoprávnene použité finančné prostriedky 
z poskytnutej dotácie  na mzdy a prevádzku v roku 2017  v čiastke 1146,80 € neboli vrátené, kontrolný orgán 
opätovne odporučil primátorovi Mesta Banská Bystrica naďalej sledovať  ich vrátenie  Mestu Banská Bystrica.  
 
 Kontrolný orgán v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona č. 357 Z. z. výsledok predmetnej kontroly 

zapracoval dňa 25. novembra 2019 do  Správy z kontroly č. 21/2019 -  kontroly plnenia opatrení prijatých       

na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou v  2. polroku 2018 – kontrolou  č. 15/2018 

použitia a vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na školský klub detí vo vybranom neštátnom 

školskom zariadení – Súkromný školský klub detí, Mládežnícka 51, Banská Bystrica z rozpočtu Mesta Banská 

Bystrica v roku 2017.      

 Hlavný kontrolór predložil  Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica túto správu  o výsledku 
kontroly č. 21/2019 tak, ako mu to ukladá  ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

 

Banská Bystrica 29. novembra 2019 

 

 

             Ing. Ján Šabo 

                                                                                                                                        hlavný kontrolór mesta 


