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Mesto Nitra- útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a  
o výsledku následnej finančnej kontroly

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra na II. polrok 2015 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 17/2015 zo dňa 
27.10.2015 vykonali Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta Nitry a Margita 
Havránková, referent kontrolór  následnú finančnú kontrolu v Súkromnej základnej 
umeleckej škole ARS STUDIO, Škultétyho ul.  č. 1, Nitra.                                    

Kontrolované obdobie:  rok 2014

Kontrolovaný subjekt:  Súkromná základná umelecká škola ARS Studio, Škultétyho ul.  
č. 1, Nitra (ďalej len „ škola“).

Kontrola bola vykonaná v termíne od 27.10.2015 do 11.1.2016 s prerušeniami. 
     
      Cieľom kontroly bolo zistiť hospodárnosť, správnosť, efektívnosť a preukaznosť použitia 
finančných prostriedkov poskytnutých kontrolovanému subjektu z rozpočtu mesta Nitra 
v roku 2014 a zistiť súlad ich použitia s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov č.j. 862/2014/OŠMaŠ zo dňa 9.4.2014.     
     Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených kontrolovaným subjektom a dokladov 
týkajúcich sa kontrolovaného subjektu predložených odborom školstva, mládeže a športu 
MsÚ v Nitre. V priebehu vykonávania kontroly boli od kontrolovaného subjektu opakovane 
vyžadované vyjadrenia a predloženie dokladov potrebných pre vysvetlenie, resp. 
zdokumentovanie kontrolných zistení. 
     Rozpis finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na rok 
2014 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83/2014-MZ zo dňa 
27.3.2014.  Podľa tohto schváleného rozpisu bola výška dotácie pre zriaďovateľa súkromnej 
umeleckej školy ARS STUDIO – Štúdio umenia, o.z. 404 761,- €.  Pri stanovení výšky 
finančných prostriedkov sa vychádzalo z Výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 podľa stavu 
žiakov k 15.9.2013, Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka 
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Nitry, ktorý bol schválený uznesením č. 23/2014-MZ dňa 13.2.2014. 

Počet žiakov rozhodujúcich pre výpočet výšky finančných prostriedkov a výpočet finančných 
prostriedkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

Forma 
vyučovania

Počet žiakov
do 15 rokov

Finančné prostriedky na
žiaka súkromnej základnej 

umeleckej školy

Výpočet výšky 
fin.prostriedkov

r. 2 x r. 3
Riadok 1 Riadok 2 Riadok 3 Riadok 4

individuálna 189 607,00 € 114.723,- €
skupinová 778 372,80 € 290.038,40 €
Spolu 967 404.761,40 €
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Z tabuľky je preukazné, že pri výpočte boli použité údaje o počte žiakov školy do 15 rokov 
a teda aj finančné prostriedky boli poskytnuté pre žiakov školy do veku 15 rokov. 
      Do počtu žiakov školy uvádzaných vo výkaze, ako aj v predchádzajúcej tabuľke sú 
započítaní aj žiaci, ktorí mali navštevovať elokované pracovisko školy v Nových Zámkoch. 
Toto pracovisko však nebolo zaradené do siete škôl, napriek tomu vyučovanie na tomto 
pracovisku prebiehalo a  bolo ukončené 30.6.2014. 

     Počet žiakov do 15 rokov, ktorí v šk. roku 2013/2014 navštevovali elokované pracovisko 
v Nových Zámkoch:

- individuálna forma vyučovania
50 žiakov – finančné prostriedky vo výške   30.350,– €

       -    skupinová forma vyučovania
           197 žiakov – finančné prostriedky vo výške 73.441,60 €, spolu 103.791,60 €.            
      Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č.j. 862/20144/OŠMaŠ zo dňa 9.4.2014 
boli príjemcovi ARS STUDIO – Štúdio umenia, Občianske združenie, Škultétyho č. 1, Nitra 
(zriaďovateľ) poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na obdobie kalendárneho 
roka 2014 vo výške 404 761,- €. Finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie 
miezd a prevádzky Súkromnej základnej umeleckej školy , Škultétyho č. 1, Nitra a podľa 
zmluvy aj v skutočnosti boli poskytnuté nasledovne: 
mesiac január až marec 2014            101 184,- €
mesiac apríl až december 2014 v pravidelných mesačných splátkach v termíne určenom 
poskytovateľom, spolu vo výške 303.577,– €.  
     Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku boli škole v roku 2014  poskytnuté v plnej 
výške,  teda aj na žiakov elokovaného pracoviska v Nových Zámkoch.

Kontrolné zistenie: 
V zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov je uvedené číslo bankového účtu školy, 
nie číslo bankového účtu zriaďovateľa školy, ktorý mal byť podľa zmluvy príjemcom
a finančné prostriedky boli mestom poukazované priamo na účet školy.

1. Základné údaje o škole

      Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo Súkromnú umeleckú školu ARS 
Studio so sídlom Župné námestie č. 3, Nitra do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky dňa 31.12.2003 pod číslom 11708/2003-96 s účinnosťou od 1.septembra 2004. 
Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2012-8852/18510:3-
916 zo dňa 30.5.2012 bola uskutočnená zmena v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá 
spočívala v zmene adresy Súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO zo Župné 
nám.č. 3 na Škultétyho č. 1. 
     Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO bola zriadená občianskym združením 
ARS Studio, štúdio umenia, Župné nám.č. 3, 949 01  Nitra zriaďovacou listinou zo dňa 
10.5.2004 na dobu neurčitú, so začiatkom činnosti 1.9.2004. 
     Podľa zriaďovacej listiny Súkromná základná umelecká škola ARS Studio poskytuje 
odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch (štúdiách), ktoré možno 
členiť na oddelenia a pripravuje na štúdium v učebných a v študijných odboroch na stredných 
školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. V štúdiách – výtvarnom tanečnom, 
divadelnom a hudobnom,  organizuje vzdelávanie pre deti predškolského veku, pre žiakov 
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základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl a pre dospelých. Štúdium hlavného 
predmetu je organizované formou individuálneho, alebo skupinového vyučovania.            
     Dodatkom k zriaďovacej listine zo dňa 1.6.2012 bolo zmenené sídlo školy na adresu 
Škultétyho ul. č. 1, 949 11 Nitra.
     Škola nemá v sieti škôl zaradené žiadne elokované pracovisko.      
    Na základe predloženého  rozvrhu hodín jednotlivých vyučujúcich bolo zistené, že škola 
poskytovala základné umelecké vzdelávanie aj pre deti materských škôl tak, že vyučovanie 
prebiehalo v materských školách MŠ Nové Sady, MŠ Čab, MŠ Rišňovce, MŠ Komjatice, MŠ 
Bánov, MŠ Zbehy, MŠ Lužianky, MŠ Čapor, MŠ Ivanka. 
       V školskom roku 2013/2014 (II. polrok školského roka a I. polrok kalendárneho roka 
2014) škola poskytovala vzdelávanie aj pre deti materských škôl v okrese Nové Zámky a to:
MŠ Bánov, MŠ v Nových Zámkoch na ul. Bitunková, Blahu, Ďorocká.   
     
      Materské školy neboli zaradené do siete škôl ako elokované pracoviská školy. 
      Počet žiakov v MŠ – školský rok 2013/2014:

Materská škola Počet žiakov
Rišňovce 20
Zbehy 41
Lužianky 21
Ivanka pri Nitre 19
Čab 7
Nové Sady 15
Čápor 18
Bánov 32
Komjatice 40 

až od šk. roku 2014/2015
Nové Zámky – ul. Bitunková 40
Nové Zámky – ul. Ďorocká 33
Nové Zámky – ul. Blahu 34

    
     Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. – školský zákon (§ 51), prípravné štúdium v základných 
umeleckých školách môžu navštevovať aj deti  vo veku pred plnením povinnej školskej 
dochádzky, pokiaľ ide o nadané deti. 
   Z rozvrhu hodín na  šk.  rok 2013/2014  bolo zistené, že vyučujúci  Mgr. V. Šulík, PaedDr. 
M. Laca a Mgr. P. Rafaj  v ten istý deň (štvrtok ) a v tie isté hodiny (od 12.15 do 13,00) 
vyučovali v MŠ Nové Sady (15 žiakov) a MŠ Čab (7 žiakov). Vyučovanie v tom istom čase 
tromi vyučujúcimi bolo zistené aj v MŠ Zbehy (Mgr. Šulík, Mgr. Rafaj a PaedDr. Laca, 
pondelok od 12,15 hod. do 13,45 hod. )
Obdobný stav bol zistený aj v rozvrhu hodín na školský rok 2014/2015 – vyučovanie v MŠ 
Zbehy(41 žiakov) – pondelok od 12,15 do 13,45 – vyučujúci PaedDr. Laca, Mgr.  Šulík 
a Mgr. Rafaj a MŠ Nové Sady a Čab (štvrtok od 12,15 do 14,00 hod.) – vyučujúci Mgr. Šulík 
a Mgr. Rafaj. 
    Kontrolou bolo zistené, že vyučujúci si v takomto rozsahu vyučovanie aj vyfakturovali 
a faktúry im boli školou uhradené. 
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1.1. Štatút školy a personálne obsadenie školy 

       Štatút školy bol vydaný dňa 10.5.2004. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ PaedDr. 
Martin Laca. Ku kontrole boli predložené menovacie dekréty riaditeľa školy a to menovací 
dekrét riaditeľa zo dňa 28.8.2014, v ktorom je uvedené, že zriaďovateľ menoval do funkcie 
riaditeľa na 5 ročné funkčné obdobie od 1.9.2014 do 30.8.2019. Na základe vyžiadania 
kontrolného orgánu bol predložený aj menovací dekrét zo dňa 25.8.2009, ktorým bol PaedDr. 
Martin Laca menovaný riaditeľom Súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO od 
1.9.2009 na obdobie 5 rokov (menovací dekrét bol vystavený na hlavičkovom papieri školy 
a nie na hlavičkovom papieri zriaďovateľa a menovanie bolo ohraničené na dobu 5 rokov, čo 
v tom čase platný zákon  neurčoval). 
     Riaditeľ  školy nemal v kontrolovanom období uzatvorenú pracovnú zmluvu so školou, 
t.j. nebol zamestnancom školy, čo je v rozpore s ustanovením § 3 ods. (3) zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, cit.: „Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu 
funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu v pracovnej zmluve a určí mu 
platové náležitosti podľa osobitného predpisu“. Zákon sa odvoláva na ustanovenia zákona č. 
311/2001 Z.z. – Zákonník práce. 
     PaedDr. Martin Laca mal ako pedagóg vykonávajúci služby pre školu na základe živnosti, 
uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb zo dňa 1.9.2011, podľa ktorej zabezpečoval pre 
školu služby v oblasti vyučovania výtvarného umenia, vyučovania hudobného umenia a
služby súvisiace s vyučovacím procesom. Zmluva bola uzatvorená medzi Súkromnou 
základnou umeleckou školu zastúpenou jej riaditeľom PaedDr. Martinom Lacom a   
PaedDr. Martinom Lacom ako dodávateľom ( v zmluvách uvedený ako pedagóg). PaedDr. 
M. Laca ako menovaný riaditeľ bez zamestnaneckého pomeru so školou vykonával
pracovnoprávne a iné právne úkony a v týchto vzťahov vystupoval ako zamestnávateľ, resp. 
štatutár. 

    Škola nemala uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, resp. určitú v zmysle 
Zákonníka práce so žiadnym zamestnancom, teda škola nemala žiadneho stáleho 
zamestnanca. Vyučovací proces bol prevažne zabezpečovaný dodávateľským spôsobom. 

   Zmluvy o poskytovaní služieb boli školou uzatvorené v počte 27, v tom:
 23 zmlúv so živnostníkmi - pedagógmi, ktorí vykonávajú na škole výučbu 

v umeleckých odboroch,
 1 zmluva so živnostníkom na poskytovanie služieb súvisiacich s technickou 

prevádzkou a údržbou priestorov školy,
 l zmluva so živnostníkom na administratívne služby, 
 1 zmluva na upratovacie a čistiace práce v priestoroch školy,
 1 zmluva s s.r.o. na prípravu a realizáciu výstav MULTIPOINT vrátane prípravy 

a konzultácií projektov, realizácie a administrácie webstránky, komunikácie 
a konzultácie s umelcami zo Slovenska a zahraničia, prípravu a realizáciu 
medzinárodného maliarskeho sympózia MULTIPOINT.


       Škola uzatvorila 1 Zmluvu o dielo na spracovanie účtovnej agendy, spracovanie 
štatistických a účtovných výkazov. 
      Škola ďalej uzatvorila  5 príkazných zmlúv (podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka)
s osobami, ktoré vykonávajú vyučovanie (4) a upratovacie práce (1). 
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      Škola ako zamestnávateľ, uzatvorila v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce  dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a to dohody o vykonaní práce v počte 13 
a dohody o brigádnickej činnosti v počte 3. Na základe týchto dohôd boli vykonávané práce 
– vyučovanie.
      Pri kontrole uzatvorených zmlúv boli zistené tieto nedostatky priamo súvisiace s čerpaním 
finančných prostriedkov poskytnutých Mestom Nitra.

 odmena za poskytnuté služby, resp. odmena príkazníka bola dohodnutá v € za 1 
vyučovaciu hodinu a v € za jedného odučeného žiaka pri individuálnom vyučovaní. 
V dodávateľských faktúrach nie je použitá sadzba za odučeného žiaka, v každom 
prípade je použitá sadzba za vyučovaciu hodinu.
Iné dohodnuté služby (služby súvisiace s vyučovacím procesom a odmena za inú ako 
pedagogickú prácu), neboli špecifikované, neboli dohodnuté v konkrétnej sume
a v konkrétnom rozsahu, pričom sa zmluvné strany dohodli, že uvedené náležitosti 
dohodnú vopred. Spôsob dohody, rozsah práce a výška odmeny nebola 
kontrolovaným subjektom žiadnym spôsobom preukázaná, avšak tieto boli
fakturované a faktúry boli školou uhradené. 

 pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bolo zistené, že títo 
zamestnanci nevykonávali  práce vymedzené výsledkom, ani špecializované práce, 
ktoré nemožno zabezpečiť inými zamestnancami (iných zamestnancov škola ani 
nezamestnáva), ale práce, ktoré boli súvislé a stále sa opakujúce, teda pravidelne sa 
opakujúce vyučovanie podľa spracovaného rozvrhu hodín. Obdobne bolo zistené, že aj 
pri brigádnickej práci študentov títo vykonávali stále opakovanú činnosť – vyučovanie 
a nie príležitostnú prácu. Škola neviedla evidenciu uzatvorených dohôd. Evidencia 
pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávali prácu na základe týchto dohôd bola 
spracovávaná podľa jednotlivých zamestnancov mesačne, avšak nebola vykonaná
evidencia celkom odpracovaných hodín. Dohody o vykonaní práce možno uzatvoriť 
maximálne na 350 hodín v kalendárnom roku. Kontrolou bolo zistené, že v 4 
prípadoch ( 608/45 min. vyučovacích hodín, 552/45 min. vyučovacích hodín, 
581/45 min. vyučovacích hodín, 722/45 min. vyuč. hodín) po prepočte bol rozsah 
350 hodín v kalendárnom roku prekročený, čo je porušením zákona č. 311/2011 
Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

     U vyučujúcich na dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej  činnosti 
(doklad č. PVM 140014) hotovostná platba 100,- €, PVM č. 14090 a 14106) 
hotovostná platba spolu 682,- € a PVM14101 hotovostná platba 200,- €) boli 
vyplatené odmeny ako lektorom za gitarové  a tanečné workshopy - rozpor 
s mzdovými a odvodovými predpismi. 
   

       Pri kontrole živnostenských oprávnení dodávateľov, s ktorými boli uzatvorené zmluvy 
o poskytovaní služieb, bolo v 4 prípadoch zistené, že pedagógovia vyučovali v odbore, na 
ktoré nemali živnostenské oprávnenie a to: 
PaedDr. Martin Laca – vyučovanie v odbore hudobného umenia, Mgr. Ľubica Michalicová -  
vyučovanie v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, Mgr. Veronika Kačkovičová  a 
Mgr. Peter Slamečka neboli držiteľmi živnostenského oprávnenia na vyučovanie v odbore 
umenia, ale mali živnostenské oprávnenie iba na vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej 
živnosti. 
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     Vyučovanie v odbore umenia je podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov viazanou živnosťou. Voľnou živnosťou je vykonávanie mimoškolskej 
vzdelávacej činnosti. Pedagógovia, ktorí poskytovali služby škole na základe zmlúv 
o poskytnutí služieb sú živnostníci s druhom živnosti viazanej aj voľnej, pričom na základe 
voľných živnosti podľa zákona č. 455/1991 Z.z. , § 3 ods. 2 písm. z) nie je možné vykonávať 
vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, 
vzdelávanie na vysokých školách.

1.2. Organizácia vyučovacieho procesu 

        Spôsob organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, organizáciu štúdia, prijímania 
žiakov na štúdium, priebeh a ukončovanie štúdia a ďalšie upravuje pre základné umelecké 
školy zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zmien, vyhláška 
MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení zmien.  Podrobnosti 
o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných 
umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových 
školách upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z.z. v znení neskorších 
zmien. Vyhláška upravuje termíny školských prázdnin, stanovuje obdobie školského 
vyučovania ( 2. september až 30. jún nasledujúceho roka), vyučovanie 5 dní v týždni. 
V dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje. Vyučovacia hodina je 45 min., 
upravené je spájanie hodín pri skupinovej výučbe a ďalšie.  Ministerstvo školstva každoročne 
vydáva Pedagogicko-organizačné pokyny pre konkrétny školský rok. Týmito predpismi sa 
určuje obdobie školského vyučovania, členenie na polroky, obdobia školských prázdnin 
a ďalšie. Vzhľadom k tomu, že štúdium žiaka základnej umeleckej školy je realizované počas 
školského roka, žiak je prijímaný do školy každoročne rozhodnutím platným na príslušný 
školský rok. V každom školskom roku musí žiak (zákonný zástupca žiaka) znovu požiadať 
o prijatie do základnej školy, o prijatí znovu rozhodne riaditeľ školy rozhodnutím. Z
uvádzaného vyplýva, že žiak základnej umeleckej školy nie je žiakom školy počas letných 
prázdnin a teda aktivity školy konané v čase letných prázdnin nie sú súčasťou základného 
umeleckého vzdelávania.

   Pri kontrole bolo zistené, že škola financovala z transferu mesta aj aktivity, ktoré 
nesúviseli s výchovno-vzdelávacím procesom, aktivity konané mimo dní školského 
vyučovania a v období mimo školského roka. Z tohto vyplývajúce kontrolné zistenia sú 
uvedené v ďalších častiach správy. 

2. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých 
z transferu mesta

      Predmetom kontroly bolo zistiť, či použitie finančných prostriedkov vo výške 404 761,-
€. bolo účelné, hospodárne a preukazné, a či finančné prostriedky boli vyúčtované v súlade 
so zmluvou, či účtovné doklady obsahujú všetky predpísané náležitosti v súlade so zákonom 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky boli 
účelovo určené na financovanie miezd a prevádzky Súkromnej základnej umeleckej školy 
ARS Studio, Škultétyho č. 1, Nitra.
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      Ku kontrole boli kontrolovaným subjektom predložené účtovné a súvisiace doklady, 
výkaz Účtovná   závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
zostavená k  31.12.2014 obsahujúca  súvahu, výkaz ziskov a strát,   ako aj poznámky a 
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov predložené Mestu Nitra dňa 17.12.2014.
    Účtovná jednotka (škola) účtuje ako  nezisková organizácia o nákladoch a výnosoch. 
Účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať rozpočet a následne aj vyhodnocovať jeho 
plnenie s použitím rozpočtovej klasifikácie,  ale účtuje podľa postupov účtovania pre účtovné 
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. 
      Účtovná závierka bola za účtovnú jednotku SZUŠ zostavená tak, že v nákladoch sú 
zahrnuté náklady týkajúce sa vyučovania žiakov do 15 aj nad 15 rokov a vo výnosoch je 
zahrnutá dotácia z dvoch zdrojov a to mestom pre žiakov školy do 15 rokov a vyšším 
územným celkom pre žiakov nad 15 rokov, spolu v sume 541.574,78 (dotácia VÚC bola vo 
výške 136.810,80 €). Vychádzajúc z údajov účtovnej závierky, ktorá je spracovaná za celú 
účtovnú jednotku a údajov z bankových výpisov o realizovaných úhradách je zrejmé, že mzdy 
vyplatené na základe dohôd boli vyúčtované voči mestu v plnej výške, t.j. vrátane vyučovania 
žiakov nad 15 rokov.             
     Účtovná jednotka nevykazovala žiadne iné tržby. Účtovaný  nebol príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom (príspevky od žiakov, resp. ich 
zákonných zástupcov  „školné“).

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Nitra predložené dňa 17.12.2014 odboru školstva 
mládeže a športu: 

Položka Názov položky Suma
610 Mzdy, platy služobné príjmy a OOV 39 442,–
620 Poistné a príspevok do poisťovní 13.422,-
630 Tovary a služby 

v tom
- cestovné náhrady
- energie, voda a komunikácie
- materiál
- opravy a udržovanie
-  nájomné
- dopravné
- služby

351 897,–

1.516,–
5.269,–
23 715,–
2.100,–
33.843,–
3.087,–

282.367,–
Spolu 404.761,–

     Vyúčtovanie bolo predložené  s dátumom 17.12.2014, kedy ešte nebol uzatvorený účtovný 
rok a keďže finančné prostriedky z transferu mesta boli použité aj po termíne 17.12.2014, 
vyúčtovanie verne nezobrazuje stav účtovníctva k 31.12.2014. Súčasťou dokladov 
preukazujúcich hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami mal byť podľa pokynov 
poskytovateľa písomný komentár a tlačivo k vyúčtovaniu. Písomný komentár predložený 
nebol. 
      V položke 610,  620  Mzdy a poistné ... sú vyúčtované výdavky uhradené na základe 
dohôd, pričom ostatné výdavky súvisiace s pedagogickým procesom sú zahrnuté v položke 
služby.
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2.1. Dodávateľské faktúry za služby vykonané pedagógmi na základe zmlúv 
o poskytovaní služieb

       Kontrola bola vykonaná u všetkých dodávateľských faktúr za tieto služby. Na faktúrach 
bolo v časti „Označenie dodávky“ uvádzané napr. vyučovanie v odbore umenia – hudobné 
umenie, výtvarné umenie, alebo príprava a realizácia tvorivého sústredenia, príprava 
a realizácia medzinárodného festivalu a služby súvisiace s vyučovaním hudobného umenia. 
     
      Vyučovanie v jednotlivých odboroch umeleckého vzdelávania bolo ocenené jednotkovou 
sadzbou podľa uzatvorených zmlúv, vo faktúrach je uvádzaný počet odučených hodín. 
Prílohou týchto faktúr sú Výkazy poskytovaných služieb s uvedením mena vyučujúceho 
a dátumov za celý kalendárny mesiac s vyznačením počtu hodín v jednotlivých dňoch. 
Správnosť vykazovaných hodín bola skontrolovaná porovnaním s uzatvorenou zmluvou a v 
nej uvedenou odmenou za poskytované služby. Kontrolou neboli zistené rozdiely medzi 
výškou odmeny uvedenej v zmluvách a výškou odmeny za vyučovaciu hodinu uvedenou na 
faktúrach. 

      Výkazy poskytovaných služieb jednotlivých vyučujúcich boli porovnané  s rozvrhom 
hodín. Pri tejto kontrole bolo zistené, že vo výkaze poskytovaných služieb sú uvádzané aj 
vyučovacie hodiny  žiakov nad 15 rokov. 

     Celkový prehľad použitia finančných prostriedkov (v €) za služby vykonané pedagógmi 
sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Vysvetlivky k tabuľke: 

stĺpec  č. 1: uvedené meno vyučujúceho a odbor, alebo hudobné nástroje, ktoré  vyučoval,

stĺpec č.2  : suma za vyučovanie žiakov do 15 rokov zistená porovnaním výkazov 
                    poskytnutých    služieb, ktoré tvorili  prílohu k faktúre a rozvrhom hodín,

stĺpec č.3  : suma za iné služby (mimo vyučovacieho procesu) zistená na základe 
                    predložených faktúr, 

stĺpec č. 4 a 5 :suma za sústredenia, workshopy a iné aktivity zistená na základe predložených 
                    účtovných  dokladov, 

stĺpec č. 6: suma za vyučovanie  žiakov nad 15 rokov zistená porovnaní výkazov, ktoré 
                   tvorili  prílohu k faktúre a rozvrhom hodín,

stĺpec č. 7: iné vyfakturované aktivity nezaradené do predchádzajúcich stĺpcov s uvedením 
                   vykonanej činnosti

stĺpec č. 8: v stĺpci sú uvedené nepreukazné výdavky – dôvod :  neúplné, alebo žiadne    
                   výkazy,  nepresne uvedené údaje v rozvrhoch hodín, nevyznačenie veku žiakov.
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Riad.
Stĺpec

Meno a priezvisko Vyučovanie
do 15 r.

Služby Sústredenia
choreografie

koncerty

Workshopy Vyučovanie
nad 15 r.

Iné aktivity Nepreukazné 
výdavky

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bc.Ladislav Baraňay

hra na gitaru,korepetície.
komorná hra,  hra v súbore, 
v tan.skupine

3.681,– 4..791,– 1.000,– 2.553,– 1.110,–
Festival

Zámocké 
country 

2 PaedDr. Martin Laca
vyuč. výt. a hud.umenia, 
služby súvisiace 
s vyuč.procesom

2.789,20 16.032,08 825,69 4.399,–

3 Mgr. Lucia Adamcová
javisková reč,pohyb,prednes 
tanec,taneč.príprava

589,30 290,– 606,70 946,20 1.228,40

4 Mgr. Ľubica Michalicová
hudba, spev, javisková reč, 
pohyb, prednes, tanec

5.702,10 1.140,– 1.450,– 3.203,80

5 Mgr. Veronika Kačkovičová
hlas.výchova, spev, zbor hra 
na hud. nástroje

1.527,20 664,– 450,– 655,70

6 Mgr. Karol Brnka
bicie, perkusie, hud. skupiny

5.818,30 1.660,– 2.274,20

7 Mgr. Peter Rafaj 
výtvarné umenie, foto,film, 
video, práca na počítači

8.475,84 2.140,– 250,– 2.151,48 2.000,–
propagácia 

školy

4.233,–

8 Mgr. Viliam Šulík
výtvarné umenie
kamera, film, video

7.838,52 2.380,– 250,– 1.464,12 1.000,–
návrh 

plagátov

9 Bc. Gabriel Döme, klavír
hudobná náuka,keyboard

5.337,– 3.722,40 1.000,– 2.286,–
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Riad.
Stĺpec

Meno a priezvisko Vyučovanie
do 15 r.

Služby Sústredenia
choreografie

koncerty

Workshopy Vyučovanie
nad 15 r.

Iné aktivity Nepreukazné
výdavky

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Mgr. Petra Eršeková

hud.-pohyb.výchova, tanec
2.680,96 1.850,– 700,– 518,88

11 Mgr. Peter Slamečka
klavír, keyboard

2.664,10 1.290,– 250,– 1.560,40 6.067,30

12 Peter Torák, gitara, 
kontrabas, hra v súbore

4.988,30 1.510,– 250,– 2.971,40 2.506,60

13 Mgr. Hana Staneková
dramatické umenie a spev

278,88 478,– 557,76

14 Mgr. Mária Rozkopálová
hra na klavír, keyboard

5.869,80 644,– 829,96

15 Ing. Igor Belaj, spev, klavír 880, – 2.616,16
16 Mgr. Daniel Hovanec

výtvarné umenie
6.556,60 450,– 1.992,-

17 Norbert Grofčík, tanec 5.179,20 935,– 1.007,–
18 Mgr. Jozef Madola

basová gitara, kontrabas, hra 
v súboroch

566,40 1.115,– 2.415,30

19 Mgr. Eva Sýkorová, PhD.
hra na flaute

2.357,20 370,– 498,– 1.369,50

20 Dominika Krajčovičová
DiS.art.
tanec

385,12 270,– 400,– 597,60

23 Mgr. Dominika Čerbová
spev,tanec,klavír

1.879,12 470,– 200,–
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Kontrolnou činnosťou dodávateľských faktúr za služby vykonané pedagógmi na 
základe zmlúv o poskytovaní služieb bola vyčíslená čiastka finančných prostriedkov
použitých v rozpore s účelom poskytnutej dotácie vo výške 74.289,75 €.
      Aj u zamestnancov vykonávajúcich vyučovanie na základe dohôd o vykonaní práce, resp. 
dohôd o brigádnickej práci študentov  bolo podľa rozvrhu hodín zistené, že vyučovali aj
žiakov nad 15 rokov, vo výkazoch počtu odpracovaných hodín nie sú hodiny takto rozdelené 
a ani odmena nebola rozdelená podľa zdrojov a bola vyplatená z prostriedkov poskytnutých 
mestom pre žiakov do 15 rokov. 
     Pri dohode o brigádnickej práci študentov (Lukáš Slobodník) dohoda zo dňa 30.12.2013 
a 28.8.2014, bolo z   výkazu počtu odpracovaných hodín zistené, že brigádnik
vykazoval vyučovacie hodiny aj v sobotu (výkaz za mesiac január 2014, počet hodín 
odpracovaných v sobotu 33). 
     Vyučovanie v sobotu vykazoval aj vyučujúci s ktorým bola uzatvorená zmluva 
o poskytovaní služieb (L. Baranay, celkom 18 hodín každú sobotu v školskom roku  
2013/2014). 
     Pri porovnaní výkazov odpracovaných vyučovacích hodín s rozvrhom hodín príslušného 
vyučujúceho a správami z akcií, ktoré sa konali v čase školského vyučovania (návšteva 
divadelných, muzikálových predstavení, koncertov, festivalov) bolo  zistené, že vyučujúci si
v dňoch, kedy boli prítomní na akciách zároveň vykazovali hodiny  vyučovania, ktoré im boli
aj zaplatené.
Uvedené bolo zistené u týchto vyučujúcich : 
tanečná súťaž 28.5. – 1.6.2014 (N. Grofčík  – celkom 21 hodín), akcia koncert v Prahe 22.5 
20 2014 a 4.11.2014 (L. Baranay –celkom 19 hodín, G. Döme – celkom 16 hodín, M. Laca –
celkom  15 hodín),  akcia Zámocké country (L. Baranay – 24 hodín,G. Döme –30 hodín, M. 
Laca –41 hodín, D. Hovanec  -45 hodín), akcia výstava fotografie v Bratislave 21.11.2014
(P.Rafaj  - 11 hodín). 

2.2.Dodávateľské faktúry za služby – upratovanie, administratívne služby, služby
spojené s technickou prevádzkou a údržbou priestorov školy

   
Zmluva o poskytovaní služieb – poskytovateľ Jana Baraňayová Music Drive, Šoltésovej č. 
4, Nové Zámky. 
Predmetom zmluvy bolo vykonanie upratovacích a čistiacich prác v priestoroch školy na 
Škultétyho ul.,  za dohodnutú cenu 300,- € bez DPH mesačne – zmluva uzatvorená na dobu 
neurčitú a to od 1.9.2014. 
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2014 bola poskytovateľovi za tieto služby vyplatená čiastka  
3.675,- €. Za upratovanie v mesiaci apríl boli vyhotovené 2 faktúry  (FD 124 a FF 133) spolu 
v sume 615,- € a za upratovanie v mesiaci máj  (FD 176 a FD 177) spolu v sume 540,- €. 
Uvedené bolo zo strany kontrolovaného subjektu vysvetlené potrebou zvýšeného čistenia 
priestorov školy a čistenie vertikálnych žalúzií a zatemňovacích závesov v divadelnej 
miestnosti a fotoateliéri. Písomná dokumentácia preukazujúca toto vysvetlenie predložená 
nebola. Na faktúrach nie sú v predmete fakturácie uvedené práce naviac. Zmluva 
o poskytovaní služieb predchádzajúca zmluvu zo dňa 1.9.2014 napriek vyžiadaniu predložená 
nebola. Fakturácia nepodložená preukaznými dokladmi bola vo výške 555,- €.
     Na upratovanie priestorov školy bola uzatvorená aj jedna príkazná zmluva zo dňa 
30.1.2014 na obdobie od 1.2.2014 do 31.3.2014 – dva mesiace (Lutišanová Sidónia). Podľa 
bankového výpisu bola úhrada 240,- vykonaná v mesiaci január.Vo vyjadrení kontrolovaného
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subjektu je uvedené, že úhrada bola vykonaná za upratovanie v mesiaci december, avšak 
podľa zmluvy bolo zazmluvnené obdobie od 1.2.2014 do 31.3.2014, teda dva mesiace. Jedna 
úhrada bola vykonaná v mesiaci január, teda pred uzatvorením zmluvy. Celkom bolo na 
základe príkaznej zmluvy uhradených 720,- € , podľa zmluvy mala byť vykonaná úhrada vo 
výške 480,- €, rozdiel činí 240,- €.
Zmluva o poskytovaní služieb – poskytovateľ Zuzana Adamcová, Rišňovce 527, zo dňa
29.3.2013 v znení dodatku č. 1. zo dňa 1.7.2013. Dohodnutá odmena vo výške 700,- € 
mesačne. Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie administratívnych služieb pre školu.
Poskytovateľovi bola  v roku 2014 vyplatená čiastka 8.800,- €. Kontrolou bolo zistené, že 
v jednom prípade (faktúra dodávateľská č. 439) bola v rozpore s uzatvorenou zmluvou 
uhradená čiastka 1.100,- €. Rozdiel medzi zmluvnou odmenou a vyplatenou odmenou je 
400,- €.
Zmluva o poskytovaní služieb – poskytovateľ Miloš Godár, Panská dolina č. 32A Nitra zo 
dňa 12.11.2013. Dohodnutá odmena 500,- € mesačne. 
Predmetom zmluvy bolo zabezpečovať pre školu služby súvisiace s technickou prevádzkou 
a údržbou školy. Poskytovateľovi bola v roku 2014 vyplatená čiastka vo výške 5.500,- €.
Zmluva o poskytovaní služieb – poskytovateľ Mgr. Lucia Adamcová, Rišňovce 52 zo dňa 
1.9.2013. Predmetom zmluvy bolo zabezpečovať pre školu vyučovanie v odbore hudobno-
dramatického umenia a administratívne služby. Odmena za administratívne služby v zmluve 
určená nebola. Poskytovateľovi bola v roku 2014 za administratívne služby vyplatená 
odmena  vo výške 8.324,- €, čo je v rozpore s uzatvorenou zmluvou.
     Finančné prostriedky za služby uvedené v bode 2.2. boli vyúčtované voči mestu 
v plnej výške, neboli alikvotne rozdelené podľa počtu žiakov do 15 a nad 15 rokov.

2.3. Nájom nebytových priestorov
Nájomná zmluva zo dňa 28.6.2013 bola uzatvorená medzi Mestom Nitra (vlastník), 
Základnou školou Škultétyho ( prenajímateľ) a ARS STUDIOM – Štúdiom umenia, o.z. 
(nájomca). Predmetom nájmu bolo prenájom nebytových priestorov v Základnej škole na 
Škultétyho ul. o výmere 216,36 m2 za sumu 270,45 € (nájom) a 1.654,79 € (náklady za el. 
energiu, tepelnú energiu, vodné stočné) spolu 1.925,24 €. Nájomca zobral do nájmu nebytové 
priestory za účelom ich využitia na poskytovanie odborného umeleckého vzdelania 
v jednotlivých umeleckých odboroch. Doba nájmu – doba určitá od 1.9.2013 do 31.8.2015. 
Nájomca sa zaviazal uhrádzať nájomné mesačne. 
Kontrolou bolo zistené :

- zmluva bola uzatvorená s občianskym združením, nájomca nájomné + energie 
neuhrádzal, platby boli vykonávané prevodmi z bankového účtu školy, 

- v roku 2014 bolo vykonaných celkom 14 úhrad prevodmi z bankového účtu školy 
(mesačne a v mesiaci január 2014  1 úhrada naviac, december 2014 1 úhrada 
naviac). Jednotlivé platby boli vo výške 1.925,25 €, čo je o 0,01 € mesačne viac 
oproti v zmluve stanovenej cene nájmu + energie,

- celkom bola v roku 2014 vykonaná úhrada vo výške 26.953,50 €. Zistený rozdiel 
oproti predpisu nájomného + energie je 3.850,64 €.

Nájomná zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov MO MS v Nových Zámkoch na 
Nábrežnej ulici bola uzatvorená 27.6.2011 na dobu neurčitú počnúc dňom 1.7.2011. Zmluva 
bola uzatvorená medzi Miestnym odborom Matice slovenskej, Nové Zámky (prenajímateľ) 
a nájomcom ARS STUDIO – Štúdio umenia, o.z. Nitra. Výška nájomného 450,- €/mesačne 
a 420,- € /mesačne za energie.  Predmetom nájmu  boli nebytové priestory o výmere 260 m2 
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a po dohode aj veľká sála s javiskom a priľahlými priestormi so zrkadlovkou o výmere 490 
m2. 
Kontrolou bolo zistené, že zmluva bola uzatvorená s občianskym združením, avšak 
úhrady za nájomné a energie v celkovej sume 4.740,- € boli vykonané prevodmi 
z bankového účtu školy.
S prenajímateľom T.P.D. Transport s.r.o. Nové Zámky  a nájomcom ARS Studio – Štúdio 
umenia, o.z. Nitra boli uzatvorené dve zmluvy
zmluva zo dňa 28.9.2012 na dobu neurčitú, nájom nebytových priestorov na Hlavnom 
námestí v Nových Zámkoch, bez uvedenia výmery, cena 300,- € mesačne vrátane energií a 
zmluva zo dňa 28..9.2013 na dobu neurčitú, nájom nebytových priestorov na Hlavnom 
námestí v Nových Zámkoch, bez uvedenia výmery týchto priestorov, cena  500,- € vrátane 
energií. V roku 2014 škola uhradila sumu 4.800,- €. 
Kontrolou bolo zistené, že obe zmluvy bola uzatvorené s občianskym združením, avšak 
úhrady za nájomné v celkovej sume 4.800,- € boli vykonané prevodmi z bankového účtu 
školy.

2.4. Ostatné výdavky školy vynaložené na akcie nesúvisiace so základným umeleckým 
vzdelávaním financované z transferu poskytnutého mestom

     Pri kontrole bolo zistené, že škola mimo základného umeleckého vzdelávania 
organizovala, spoluorganizovala, resp. sa zúčastňovala aj na podujatiach, ktoré nesúviseli so 
základným umeleckým vzdelávaním a tieto akcie boli financované z transferu poskytnutého 
mestom. Akcie sa konali v dňoch školského vyučovania, mimo dní školského vyučovania, 
alebo aj v čase školských prázdnin. Informácie o týchto podujatiach boli získané zo správ 
predložených kontrolovaným subjektom. Správy obsahovali aj menné zoznamy účastníkov 
akcií. Z týchto dokladov bolo preukázané, že podujatí sa zúčastňovali mimo žiakov školy do 
15 rokov aj pedagógovia vykonávajúci vyučovanie v škole na základe dodávateľských zmlúv 
o poskytovaní služieb, žiaci školy nad 15 rokov,  ako aj verejnosť. 

Boli to najmä tieto akcie:
 medzinárodné maliarske sympózium MULTIPOINT,
 pracovno – tvorivé sústredenia,
 doprava súvisiaca s akciami, 
 workshopy,
 Divadelný letný tábor 4. – 8.8.2014 (pondelok až piatok počas školských prázdnin)

Denný tábor Tábor TYTVOR 28.7.2014 – 1.8.2014 (v čase školských prázdnin),
 koncerty, divadelné a muzikálové predstavenia, návšteva galérie, 
 tanečné súťaže – výdavky štartovné, doprava – súťaží sa zúčastňoval napr. súbor 

STANZI. Súťaže boli organizované rôznymi tanečnými združeniami, v jednom 
prípade Centrom voľného času v Nových Zámkoch (nie školami)

 medzinárodný hudobný festival „Zámocké country“ sa konal v termíne  2.6.2014 až 
8.6.2014 (pondelok až nedeľa) v Nových Zámkoch. Bola organizovaná pre širokú 
verejnosť v priestoroch amfiteátra a a účasť na festivale bola za úhradu vstupného. 

 Medzinárodné maliarske sympózium MULTIPOINT 

      Školou bola uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb s poskytovateľom  mamplan s.r.o. 
Nitra – služby súvisiace s prípravou a   realizáciou medzinárodného maliarskeho sympózia 
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MULTIPOINT (zmluva zo dňa 1.1.2014). V čl. IV Odmena je uvedené, že zmluvné strany sa 
dohodli na sume za služby vo výške 500,- € za vopred dohodnuté obdobie, ktoré však 
v zmluve nie je určené. 
      Akcia „Medzinárodné maliarske sympózium MULTIPOINT“ sa konala v dňoch 14.7. –
24.7.2014, teda počas letných školských prázdnin. Sympózium bolo organizované a zúčastnili 
sa ho výtvarní umelci z rôznych krajín sveta, väčšinou ide o umelcov vo veku od 25 do 60 
rokov.  Hlavnou   náplňou   sympózia   bolo  sprostredkovať   umelcom   konfrontáciu s inými 
tvorcami, možnosť uvedomiť si iné výtvarné postupy,  aplikovať nové prístupy vo vlastnej 
tvorbe. Podujatie nie je organizované pre žiakov základnej umeleckej školy, nie je súčasťou 
základného umeleckého vzdelávania, je skôr určené pre mimoškolské vzdelávanie študentov 
(žiakov nad 15 rokov), resp. aj širokú verejnosť so vzťahom k výtvarnému umeniu.  Diela 
výtvarníkov vytvorené v rámci tohto sympózia sú prezentované vo viacerých galériách  (napr.
Oravská galéria, Galéria SPP v Bratislave). Medzinárodné maliarske sympózium sa koná 
každoročne, z tohto dôvodu sú aj finančné prostriedky na tento účel čerpané počas celého 
roka – pred konaním sympózia v aktuálnom kalendárnom roku sa vyhodnocuje a prezentuje 
sympózium konané v predchádzajúcom roku a pripravuje sa ďalšie sympózium. 

    Predmetom kontroly boli všetky výdavky súvisiace s s úhradou dodávateľských faktúr 
vyhotovených poskytovateľom mamplan s.r.o.,  ako aj ďalšie výdavky s účelom použitia 
„MULTIPOINT“, ktoré sú uvedené v tabuľke :

Faktúra 
dodávateľská 
int.č.

Predmet fakturácie Suma v €:

31 Príprava a konzultácia creaticon, príprava 
a realizácia výstavy v Oravskej galérii, 
príprava podkladov pre webstránku 
MULTIPOINT

500,-

32 Príprava a konzultácia creaticon, príprava 
a spustenie registrácie medzinárodného 
maliarskeho sympózia, konzultácie 
umeleckých portfólií, administrácia 
webstránky MULTIPOINT

1.000,–

151 Príprava a konzultácia creaticon, príprava 
podkladov k výstave v Slovenskom inštitúte 
vo Varšave vrátane prevozu diel, príprava 
sympózia, konzultácie umeleckých portfólií

500,–

232 Príprava sympózia, simultánne tlmočenie 
z angličtiny, príprava výstavy a jej otvorenie 

1.000,–

245 Príprava podkladov a výstavy MULTIOINT 
v Galérii SPP v Bratislave  a Galérii Foyer 
v Starom divadle v Nitre, spracovanie 
dokumentácie zo sympózia MULTIPOINT 

500,–

321 Príprava grantových žiadostí pre Mesto 
Nitra a Ministerstvo kultúry SR, aktualizácia 
webstránky, komunikácia s umelcami, ktorí 
sa zúčastnili sympózia
Vyhľadávanie kontaktov na galérie 
a komunikácia s galériami v zahraničí

500,–
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340 Príprava grantovej žiadosti, príprava 
podkladov pre webstránku, vyhľadávanie 
kontaktov zahraničí 

500,–

360 Príprava podkladov pre webstránku a jej 
administrácia, vyhľadávanie kontaktov 
a komunikácia s galériami v zahraničí, 
príprava dotazníka – referencie od 
zúčastnených autorov

500,–

Spolu : 5.000,–

   Ďalšie finančné prostriedky čerpané na Medzinárodné maliarske sympózium      
   „MULTIPOINT“:

Číslo
Int.dokladu

Dodávateľ a predmet: Suma v €

194 WebHouse s.r.o. Trnava
Predĺženie registrácie domény multipoint.sk

17,99

210 Andrej Korec, Nemčice
Plátna v počte 65 ks dodávka uskutočnená 
v mes. VII/2014

1.439,88

221 JUDr. Lucia Krbúšiková, Nitra
Prenájom priestorov v Penzióne u Krba pre 
účely organizácie podujatia MULTIPOINT

2.241,50

255 SEVO production s.r.o. Nitra
Ozvučenie vernisáže MULTIPOINT dňa 
18.9.2014 v galérii SPP Bratislava
Faktúra bola vystavená na odberateľa ARS 
Studio – Štúdio umiena o.z. 

285,-

Spolu 3.984,37

Finančné prostriedky vyčerpané na akciu „MULTIPOINT“ vo celkovej výške 8.984,37 
€  boli použité v rozpore s účelom dotácie poskytnutej mestom.  

 WORKSHOPY

Školou boli organizované Drum workshop 18.5.2014 (nedeľa), gitarový workshop 9.11.2014 
(nedeľa), medzinárodný hudobný workschop JAMM CLASS 21. – 23.11.2014 (piatok až 
nedeľa), tanečný workshop Branovský verbunk a Branovský čardáš15.- 16.11.2014 (sobota 
nedeľa), Trasený čardáš 13.- 14.2014 (sobota -  nedeľa). V prehľade sú uvedené odmeny 
lektorom a ďalšie výdavky súvisiace s workshopmi:

Doklad
. 

Predmet výdavku: Suma v €

PVM14007 Martina Takácsová - odmena
Lektor workshopu  -tanec 

100,–

PVM14008 Peter Hrabovský - odmena
Lektor workshopu  - tanec 

100,–
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PVM14036 Ladislav Šiška, Prostejov – odmena
Lektor Worshop – bicie nástroje

200,–

PVM14044 Mgr.art.Karol Kompas, PhD. odmena lektor 
- Gitarový workshop

100,–

PVM14084 Ladislav Baraňay (živnostník) - odmena
Lektor - gitarový workshop

250,–

PVM14090 Mgr. Ľuboš Topor - odmena
Lektor - tanečný workshop

341,–

PVM14104 Lukáš Slobodník 
lektor - gitarový workshop - odmena

200,-

PVM14106 Mgr. Ľuboš Topor  - odmena
Lektor - tanečný workshop

341,–

FD 357 Medzinárodný hudobný workshop JAM 
CLASS
Dodávateľ Music Drive Nové Zámky
ozvučenie priestorov

1.041,05

FD 11 Medzinárodný hudobný workshop JAM 
CLASS
Dodávateľ: Penzión u Krba
prenájom priestorov

560,–

FD 331 Medzinárodný hudobný workshop JAM 
CLASS
Dodávateľ: Penzión u Krba
prenájom priestorov

765,–

Spolu 3.998,05

Finančné prostriedky vyčerpané na akcie „WORKSHOPY“  vo výške 3.998,05 €  boli 
použité v rozpore s účelom dotácie poskytnutej mestom.  
      
 PRACOVNO-TVORIVÉ SÚSTREDANIA

Pracovno - tvorivé sústredenia sa konali v termínoch 24.-27.4.2014 a  6. – 9 11.2014 
(štvrtok až nedeľa). Pracovno-tvorivých sústredení sa zúčastnili mimo žiakov ( do 15 aj 
nad 15 rokov) aj pedagógovia vykonávajúci služby na základe Zmlúv o poskytovaní 
služieb. Výdavky na ubytovanie a stravovanie  pre týchto účastníkov sa nedali vyčísliť, 
nakoľko vo faktúrach nebol uvedený rozpis poskytnutých služieb a jednotkové ceny. 

Doklad Predmet výdavku Suma v €
FD 134 BGM-Impex, s.r.o. Budča

ubytovanie a stravovanie žiakov (25) 
a vyučujúcich  (5) v hoteli Lesák
24.4. 27.4.2014
zaplatené v hotovosti PVM 14031

1.578,-

FD 282 Tanečná súťaž v Rumunsku
ubytovanie a raňajky účastníkov súťaže  
27.-29.6.2014

1.628,46
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PVM14080 Očkolandia s.r.o.
Ubytovanie a strava žiakov v počte 43 
a vyučujúcich v počte 10
6. – 9.11. 2014

2.516,70

Spolu 5.723,16

Finančné prostriedky vyčerpané na akcie „Pracovno-tvorivé sústredenia“ v celkovej 
sume 5.723,16 € boli použité v rozpore s účelom dotácie poskytnutej mestom. 

 DOPRAVA
Z finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku školy boli uhrádzané aj výdavky na 
dopravu. Prepravovaní boli žiaci spolu s pedagogickým dozorom na akcie – tanečné súťaže, 
pracovno-tvorivé sústredenia. Akcií sa zúčastňovali aj žiaci školy nad 15 rokov. Výška 
finančných prostriedkov pre pedagógov a žiakov nad 15 rokov sa nedala vyčísliť. Z
predložených dokladov sa nedal preukazne zistiť počet a identifikovať prepravované osoby, 
alebo aj účel cesty. V prehľade sú uvedené výdavky školy týkajúce sa dopravy aj 
s kontrolným zistením: 

Doklad Dodávateľ, predmet, nedostatok Suma
FD 65 NITRANS

doprava na trase Nitra Piešťany a späť
účel cesty nepreukazný

177,60

FD 141 NITRAVEL Nitra
Doprava do Poreču v dňoch 28.5. – 1.6.2014
tanečná súťaž

2.300,–

FD 215 Peter Blaško
Preprava Rumunsko na tanečnú súťaž
26.6. – 30.6.2014
Nepreukazný počet km

3.637,20

PVM14019 NITRANS Nitra
nepreukazný doklad

230,–

PVM 14025 NITRANS Nitra
tanečná súťaž v Topoľčanoch
26.4.2014

127,–

PVM 14026 NITRANS Nitra
tanečná súťaž v Leviciach
27.4.2014

172,–

PVM 14027 NITRANS Nitra
pracovno-tvorivé sústredenie Tajov 

600,–

PVM 14033 NITRANS Nitra
tanečná súťaž Malacky 10.5.2014

300,–

PVM 14050 NITRANS Nitra
tanečná súťaž v Nových Zámkoch 10.6.2014

120,–

PVM 14081 NITRANS Nitra
pracovno-tvorivé sústredenie v Tajove

510,–

PVM 14093 NITRANS Nitra
Tanečná súťaž v Žiline 22.11.2014

385,–

Spolu: 8.558,80
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Finančné prostriedky vyčerpané na akcie „Doprava“ v celkovej sume  8.558,80 € boli 

použité v rozpore s účelom dotácie poskytnutej mestom. 

 KONCERTY, DIVADELNÉ A MUZIKÁLOVÉ PREDSTAVENIA, GALÉRIE

Návšteva koncertov v Prahe – 3x (účasť pedagógov-živnostníkov a žiakov nad 15 rokov), 
divadelných  a muzikálových predstavení v Bratislave a Košiciach (napr. predstavenie 
muzikálu „Ôsmy svetadiel“), ktorého sa zúčastnili iba  p edagógovia – živnostníci), 
návšteva galérie ALBERTÍNA vo Viedni  (účasť iba pedagógovia-živnostníci).

Doklad Predmet Suma v €
PVM14038 vstupenky koncert Praha

zúčastnili sa živnostníci a žiaci nad 15 r. 
289,49 

PVM14041 vstupenky  koncert Praha
zúčastnili sa živnostníci a žiaci nad 15 r.

990,00 

PVM14092 vstupenky koncert Praha
zúčastnili sa živnostníci a žiaci nad 15 r.

279,33

PVM14076 vstupenky na muzikál Ôsmy svetadiel
zúčastnili sa iba živnostníci

92,–

PVM 14102 vstupenky na muzikál v Košiciach
zúčastnila sa živnostníčka a žiaci nad 15 
rokov

73,-

Spolu 1.723,82 

Finančné prostriedky vyčerpané na tieto akcie v celkovej sume  1.723,82 € boli použité 
v rozpore s účelom dotácie poskytnutej mestom. 

 MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL „ZÁMOCKÉ COUNTRY“

Medzinárodný hudobný festival „Zámocké country“ sa konal v termíne  2.6.2014 až 8.6.2014 
(v dňoch pondelok  až  nedeľa)v Nových  Zámkoch. Bol organizovaný pre   širokú verejnosť 
v priestoroch amfiteátra a účasť na festivale bola za úhradu vstupného. Výdavky – odmena za 
služby v súvislosti s konaním festivalu, sú uvedené aj v tabuľke pod bodom 2.1. (L. Baranay).

Doklad Dodávateľ Suma v €
171 SEVO sound. s.r.o. Nitra

Ozvučenie a osvetlenie Zámocké Country
Faktúra vystavená na odberateľa ARS 
STUDIO o.z

1.000,–

Spolu 1.000,–

Finančné prostriedky vyčerpané na akciu v sume  1.000,– € boli použité v rozpore 
s účelom dotácie poskytnutej mestom. 
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 PRÁVNE SLUŽBY A ŠKOLENIE

    Výdavky boli použité na služby právnika pre riaditeľa školy (PaedDr. M. Laca – označený 
ako klient) a týkali sa výkladu zákonov (školský zákon, zákon o financovaní škôl, 
vypracovania podmienok pre zaradenie elokovaného pracoviska do siete, právnych výkladov 
k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, porada s klientom vo veci trestného 
oznámenia podaného mestom, konzultácie s klientom k návrhom zmlúv a ďalšie). 
Školenie bolo preplatené poskytovateľke  administratívnych služieb, ktorá poskytuje škole 
služby na základe živnosti. 

Doklad Dodávateľ Suma v €
FD 174 JUDr. Strýčeková – právne služby 279,64
FD 258 JUDr. Strýčeková – právne služby 318,62
FD 396 JUDr. Strýčeková – právne služby 1.461,48
FD 330 Národný ústav celoživ. vzdelávania

Bratislava, školenie pre živnostníčku
20,–

Spolu 2.079,74
  
Finančné prostriedky vyčerpané na tieto akcie v celkovej sume  2.079,74 € boli použité 
v rozpore s účelom dotácie poskytnutej mestom. 

2.4.ĎALŠIE KONTROLNÉ ZISTENIA
 Dodávateľské faktúry vystavené na iného odberateľa ako SZUŠ uhradené 

z transferu mesta:    

Faktúra 
dodávateľská 
int.č.. 

Dodávateľ:
Predmet fakturácie:
Odberateľ:

Suma v €

63 PhDr. Dagmar Servická, GAMIMPORT, 
Nitra
Maliarske potreby
Odberateľ: ARS Studio, o.z.

140,–

108 Tanečno športový klub Levice
Štartovné
Odberateľ STANZI

265,–

109 URPUK Rijeka Slovinsko
Štartovné
Odberateľ :STANZI

840,–

147 SEVO sound s.r.o. Nitra 
Ozvučenie podujatia Strand Nové Zámky
Odberateľ ARS Studio o.z.

300,–

184 WEBLIFE
Za doménu STANZI
Odberateľ : ARS Studio,o.z.

40,92

230 AZ SOUND Vinodol
Oprava git.aparátov
Odberateľ: ARS Studio, o.z.

50,–
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244 Region Press s.r.o. Trnava 
Inzercia
Odberateľ: ARS Studio, o.z..

86,40

251 Region Press s.r.o. Trnava 
Inzercia
Odberateľ: ARS Studio, o.z..

86,40

253 Region Press s.r.o. Trnava 
Inzercia
Odberateľ: ARS Studio, o.z..

86,40

257 PhDr. Dagmar Servická,
GAMIMPORT, Nitra
Maliarske potreby – papier, výkresy, 
gumy, ceruzky...
Odberateľ : Odberateľ: ARS Studio, o.z..

204,63

327 PhDr. Dagmar Servická,
GAMIMPORT, Nitra
Tuš čierny
Odberateľ : ARS Studio, o.z..

22,80

378 PHDr. Dagmar Servická, 
GAMIMPORT, Nitra
Maliarske potreby – papier, výkresy...
Odberateľ: ARS Studio, o.z..

50,–

379 VIVA TRADE s.r.o. Košice
Medaily, emblémy, stuhy, samolepky
Odberateľ: Norbert Grofčík, Nitra

50,18

401 SEVO sound s.r.o. Nitra 
Ozvučovacia aparatúra 
Odberateľ: ARS Studio, o.z.

3.222,–

PVM14019 NITRANS Nitra
Doprava
Odberateľ: ARS Studio, o.z.

230,–

PVM14025 NITRANS Nitra
Doprava
Odberateľ: ARS Studio, o.z.

127,–

PVM14027 NITRANS Nitra
Doprava
Odberateľ: ARS Studio, o.z.

600,–

FD 10,44,68,
99,130,140,190,
224,256,294,
330,461

Slovak Telecom
Úhrady za služby mobilného operátora

Odberateľ: ARS Studio, o.z.

1.271,45

Spolu: 7.673,18

     Úhrada dodávateľských faktúr a zaplatenie výdavkov v hotovosti na základe 
dokladov, kde ako odberateľ je uvádzaný  iný subjekt ako škola je v rozpore so zmluvou 
a zákonom o účtovníctve. 
     Celkom bola úhrada týchto faktúr a preplatenie v hotovosti vykonané v čiastke  
7.673,18 €. 
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 Doklady, u ktorých sa nedala zistiť preukaznosť účelu a predmetu výdavku, 
úplnosť údajov, resp. súvis s vyučovacím procesom sú uvedené v nasledovnom 
prehľade: 

   
Dodávateľské faktúry
Doklad 
faktúra 
dodávateľská  
č.  

Dodávateľ Predmet suma

5 WEBLIFE Nitra Poplatok za doménu arstv.sk 63,24

64 Donatello Vráble výroba kostýmov 
chýba účel 

168,54

74 MUSIC Drive
Nové Zámky 

Ozvučenie kultúrneho 
podujatia 6.2.2014 
chýba sprievodná správa

822,–

84 AZET Žilina Reklamná kampaň
predmet a účel reklamnej 
kampane

281,52

103 Profesionálny 
register 
Bratislava 

Celoročná reklama na internete
predmet a účel

567,15

236 WEBlife s.r.o. Za doménu ars Nové Zámky  
napriek tomu, že elokované 
pracovisko nebolo zaradené 
v sieti škôl – na obdobie
1.8.2014 do 31.8.2015

77,52

237 Európsky zoznam 
firiem Nitra

Celoročná reklama na internete 
predmet a účel reklamy

300,–

297 Donatello Tričká s potlačou
chýba účel

175,01

396 Mediatel, 
Bratislava 

Firemný profil
nepreukazný účel

106,80

Pokladničné doklady
Č.dokladu Predmet výdavku

dodávateľ
€ Zistený nedostatok

PVM14009 Prenájom TV
Od ZŠ Škultétyho

60,- nepreukazný účel

PVM14028 Rôzne bloky 74,93 Zoborské slávnosti – preukaznosť
PVM14032 Rôzne 317,71 Spotrebný materiál, zábradlie

preukaznosť účelu
PVM14052 Spotrebný 

materiál 
244,21 Kompresor za 154,- €

zdôvodnenie výdavku
PVM14054 Obchod vo 

Viedni
853,50 Farby, doklad vyhotovený pre M. 

Lacu
10.7.  2014 zdôvodnenie použitie 
farieb 
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PVM14055 G-holding s.r.o. 190,– Prijaté od Dominika Krajčovičová
krajčírske služby – chýba účel použitia 
výdavku

  PVM14083 Spotrebný 
materiál 

134,43 plagáty na vianočný bazár - súvis 
s vyučovacím procesom 

PVM14085 Poštovné 67,50 € Účel dodávky platenej dobierkou
PVM14088 Slovenská plavba 

a prístavy
7,50 Parkovné – zdôvodnenie výdavku

PVM14089 Spotrebný 
materiál 

192,65 Potlač tričiek  - účel – hotovostná 
úhrada faktúry 

PVM14094 Klub mladých 
umelcov 

83,70 Štartovné - doklad vystavený pre Stanzi 
Nitra, spr.č. 27

PVM14095 Dom kultúry Lipt. 
Mikuláš

100,– doklad vystavený pre DS SI Sadni Nitra

PVM14097 Spotrebný 
materiál 

609,15 V prílohe nie sú priložené doklady na 
celú sumu 609,15, chýba doklad na 
215,50

PVM14099 Jaroslav Šoltýs 158,– technická podpora webstránky 
neuvedený názov webstránky

PVM14100 Spotrebný 
materiál 

1.167,65 chýba doklad na čiastku 250,- €

PVM14103 Spotrebný 
materiál 

579,06 doklad na 474,- €- nie je preukazný 
predmet nákupu 

Kontrolou bolo ďalej zistené : 

 kontrolovaný subjekt nevyhotovoval písomné objednávky na objednávaný tovar 
a služby, všetky tovary a služby boli objednávané na základe ústnej dohody o spôsobe
dodania, množstve a cene  dodávky. Kontrola správnosti množstva a ceny dodaného 
tovaru a služby porovnaním s ústne dohodnutou objednávkou sa kontrolnými 
metódami nedala vykonať,

 nedostatky v úplnosti predložených účtovných dokladov,
 chýbajúci podpis príjemcu finančných prostriedkov na pokladničných dokladoch, resp. 

ako príjemca je podpísaný PaedDr. Laca, aj v prípadoch, že doklad bol vyhotovený na 
iného príjemcu,

 chýbajúce čísla a dátumy vyhotovenia pokladničných dokladov (tlačivá ŠEVT),
 prílohy  - jednoduché daňové doklady (z registračných pokladníc) nepreukazný účel

použitia zakúpeného tovaru, nie je vyznačené, pre ktorý odbor a na aký účel bol tovar 
zakúpený, alebo služba poskytnutá, 

 pri prepočte z cudzej meny – v dokladoch nie je priložený   aktuálny kurzový lístok –
nemožnosť overenia správnosti prepočtov,

 medzi kontrolovaným subjektom a zriaďovateľom ARS STUDIO – Štúdio umenia o.z. 
bola uzatvorená dohoda o zverení motorového vozidla do užívania zo dňa 1.2.2012. 
Na základe tejto dohody boli škole dané do užívania 3 motorové vozidlá značky 
Peugeot z dôvodu zabezpečenia vyučovacieho procesu a zabezpečenia prác 
súvisiacich s vyučovacím procesom. Podľa uzatvorenej zmluvy sa zriaďovateľ  (ARS 
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Štúdio umenia, o.z.  zaväzuje znášať všetky náklady na prevádzku vozidla vrátane 
škôd a ich náhrad, ako aj hradiť všetky pohonné hmoty, ďalšie výdavky (umytie auta, 
parkovné, cestná daň, atď. výlučne z vlastných prostriedkov (Článok II. Práva 
a povinnosti zmluvných strán). Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt 
vykonal úhradu za prevádzku motorových vozidiel  v sume 3.087,51 € na účet 
zriaďovateľa. Táto úhrada bola vykonaná v rozpore s uzatvorenou zmluvou. Ku 
kontrole boli predložené Knihy jázd, v ktorých chýbalo vyznačenie „účel cesty“ 
a z toho dôvodu sa nedala kontrolnými metódami zistiť účelovosť použitia finančných 
prostriedkov. 

 pri výdavkoch – nákupoch spotrebného materiálu – sa kontrolnými metódami nedalo 
zistiť na aký účel, pre koho bol materiál zakúpený, zdôvodnenie nákupov v čase 
školských prázdnin, preto sa nedala vyčísliť suma použitá na vyučovanie žiakov nad 
15 rokov, resp. na  podujatia nesúvisiace s vyučovacím procesom,

 pokuta 60,- € vyrubená Daňovým úradom Nitra za oneskorenie podanie 
prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch bola uhradená z prostriedkov 
dotácie – rozpor s účelom poskytnutej dotácie, 

 pri vyúčtovaniach pracovných ciest bolo zistené, že cesty povoľuje administratívna 
pracovníčka (živnostníčka), táto je podpisovaná aj ako schvaľujúca aj účtujúca. 

      Kontrolou bolo vyčíslené, že finančné prostriedky v celkovej sume 106.357,69 € boli 
použité v rozpore s účelom poskytnutej dotácie.  

       Podrobný rozpis tejto sumy je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Rozpor s účelom dotácie 106.357,69 €
faktúry za služby 74.229,75
multipoint 8.984,37
worshopy 3.998,05
pracovno-tvorivé sústredenia 5.723,16
doprava 8.558,80
koncerty, galérie 1.723,82
Zámocké country 1.000,–
právne služby+ školenie 2.079,74
pokuta 60,–

      Ostatné finančné rozdiely vyčíslené kontrolou boli vo výške 56.773,19 €.  
      
       Podrobný rozpis tejto sumy je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Ostatné finančné rozdiely 56.773,19 €
MUSIC Drive - upratovanie 555,–
Lutišanová - upratovanie 240,-
Zuzana Adamcová 400,-
Lucia Adamcová – administr. služby 8.324,–
Odberateľ ARS O.Z, 7.673,18
Nájomné zmluvy – uzatvorené na ARS 36.493,50  v tom nepreukazná úhrada

3.850,64
Osobné motorové vozidlá 3.087,51 €
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Záver:

Kontrolou bolo zistené porušenie týchto právnych predpisov: 
 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým že
- zriaďovateľom menovaný riaditeľ školy nemal so školou uzatvorenú pracovnú zmluvu 

(funkcia riaditeľa školy vykonávaná na živnosť),
- časť transferu z rozpočtu mesta bol použitý v rozpore  so zákonom,
- pracoviská, v ktorých sa uskutočňovala pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť 

neboli zaradené do siete škôl,
 zákona č. 311/2011 Z.z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov, tým že boli

uzatvorené dohody o vykonaní práce na súvislé a pravidelne sa opakujúce práce 
a prekročenie rozsahu prác nad 350 hodín v kalendárnom roku,

 zákona č. 455/1991 Zb. - živnostenský zákon v znení neskorších predpisov, tým, že 
boli vykonávané činnosti v rozpore so živnostenskými oprávneniami, 

 zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, tým že účtovná 
jednotka neviedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne. 

 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii 
školského roka v znení novely, tým, že vyučovanie bolo uskutočňované v čase 
školských prázdnin a mimo dní školského vyučovania.

      Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa  2.2.2016.

      S obsahom správy o výsledku následnej finančnej kontroly bol oboznámený Ing. Štefan 
Uhrin, pov. riaditeľ školy, ktorý prevzal jeden výtlačok správy dňa 4.2.2016. 
      Kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 14 ods. (1) písm.  c) zákona č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov bol oprávnený predložiť v lehote do 15.2.2016  písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam. Kontrolovaný subjekt predložil námietky ku kontrolným zistenia, tieto 
boli kontrolným orgánom vyhodnotené ako neopodstatnené, nakoľko kontrolné zistenia 
vysvetľovali a zdôvodňovali, avšak ich nespochybňovali. 
    Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola prerokovaná  dňa 19.2.2016 za 
prítomnosti zástupcov kontrolného orgánu aj kontrolovaného subjektu. Prerokovania správy 
sa ďalej zúčastnil prednosta MsÚ a ved. odboru školstva mládeže a športu MsÚ.
    Pri prerokovaní správy bolo kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
   Kontrolovaný subjekt v určenej lehote prijal tieto opatrenia na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou:     

1.Zabezpečiť, aby v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorenej s Mestom Nitra 
na rok 2016 bol uvedený IBAN zriaďovateľa školy.
Termín: ihneď                                          Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy
2.Zabezpečiť preukaznosť, správnosť a úplnosť účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve a preukaznosť výkazníctva odučených vyučovacích hodín 
s analytickým rozdelením fakturovaných súm pre žiakov do 15 a nad 15 rokov a súlad 
odučených hodín so schváleným rozvrhom hodín. 
Termín: ihneď                                          Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy
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3.Zabezpečiť uzatvorenie zmlúv a dohôd v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a Zákonníka práce a vedenie prehľadnej a úplnej evidencie uzatvorených zmlúv, dohôd 
a odpracovaných hodín.
Termín: ihneď                                          Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy

4. Zaradiť príspevky od žiakov, resp. ich zákonných zástupcov do účtovníctva školy. 
Termín: ihneď                                          Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy

5. Zabezpečiť, aby z transferu mesta boli financované iba akcie súvisiace s výchovno-
vzdelávacím procesom a prevádzkou školy v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí  finančných prostriedkov. 
Termín: ihneď                                          Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy

6.Vyúčtovanie transferu mesta predkladať v stave ku dňu 31.12. príslušného účtovného roka 
aj spolu s písomným komentárom, a to za najbližšie účtovné obdobie v lehote stanovenej 
mestom.
Termín:  v texte                                       Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy

7. Zabezpečiť, aby každá zmluva o poskytovaní služieb a dohoda obsahovala všetky 
podstatné náležitosti a prehodnotiť doterajšie zmluvné vzťahy a  dať ich do súladu s platnými 
právnymi predpismi. 
Termín: 31.3.2016                                   Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy

8.Realizovať úhrady nájomného v zmysle platnej  nájomnej zmluvy z účtu nájomcu. 
Termín: ihneď                                          Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy

9. Zabezpečiť vyhotovovanie objednávok písomnou formou s uvedením všetkých 
predpísaných náležitostí. 
Termín: ihneď                                          Zodpov.: Ing. Štefan Uhrin
                                                                                   pov. riaditeľ školy

     Kontrolovaný subjekt ďalej kontrolnému orgánu oznámil, že PaedDr. Martin Laca sa 
dňom 7.12.2015 vzdal funkcie riaditeľa školy a od dňa 08.12.2015 vykonáva funkciu riaditeľa 
SZUŠ Ing. Štefan Uhrin ako poverený riaditeľ školy, ktorý je zamestnancom SZUŠ na 
základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. SZUŠ ukončí zmluvný vzťah na 
práce poskytované v oblasti účtovnej agendy so zhotoviteľom dňom 31.03.2016 a za 
nesprávne vedenie účtovníctva vyvodí adekvátny finančný postih. SZUŠ v záujme správneho 
vedenia účtovníctva a použitia finančných prostriedkov z transferu mesta bude spolupracovať 
s Mestom Nitra.
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    Na základe výsledkov kontroly prijal opatrenia aj prednosta MsÚ:

1.Odstúpiť správu o výsledku kontroly kontrolným orgánom v oblasti výkonu školskej 
samosprávy za účelom preskúmania dodržiavania zákonných povinností školy a zriaďovateľa 
školy pri výkone svojej činnosti a prevádzke školy. 
Termín: 03/2016                                                         Zodpov.: PaedDr. Mária Orságová
                                                                                                   ved.OŠMaŠ

2.Vyzvať zriaďovateľa školy na vrátanie časti finančných prostriedkov poskytnutých na mzdy 
a prevádzku pre rok 2014, ktoré v zmysle záverov kontroly boli použité v rozpore s platnou 
legislatívou SR. 
Termín: 03/2016                                                         Zodpov.: PaedDr. Mária Orságová
                                                                                                   ved.OŠMaŠ




