Správa hlavného kontrolóra obce za 4 štvrťrok 2016 v obci
Nesluša.
Základná škola, má pri predkladaní Návrhu na rozpočtové opatrenie uviesť odôvodnenie návrhu, aby
návrh a z neho vyplývajúce rozpočtové opatrenia boli zrozumiteľné pre všetkých, ktorý s nimi
narábajú.
V tejto správe sa venujem nesprávne uvedeným údajom, ktoré predložila Základná škola v žiadosti
o uvoľnenie finančných prostriedkov, ktoré jej obec zadržiava a v Návrhu na rozpočtové opatrenie.
Jedná sa o tieto nedostatky v Žiadosti o poukázanie zadržaných finančných prostriedkoch:
-

-

-

-

-

-

Vykazuje nesprávne výdavky – výdavky na lyžiarsky kurz a školu v prírode boli: podľa údajov
(5.250,- Eur + 3.500,- Eur – 2.650,- Eur – 200,- Eur = 5.900,- Eur )potom ako sa do štátneho
rozpočtu vrátila nevyčerpaná čiastka zo ZŠ. ZŠ na účte Cestovné náhrady vykazuje výdavky
5.072,20,- Eur k 15.10.2016, škola vykazuje čiastku nižšiu o 828,- Eur.
Základná škola neuvádza nikde informáciu z akého dôvodu vznikol tento rozdiel.
Na účte Školenia, Kurzy, Semináre, porady, konferencie, sympózia má škola rozpočtované
výdavky 9.250,- Eur, bez vysvetlenia prečo sa do rozpočtu uviedla taká vysoká čiastka, ktorá sa
nečerpala.
Účet: Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru – čerpane 993,- Eur. Ide o mzdu
učiteľky, ktorá zastupuje v školskom klube.
Je to mzdový náklad-výdavok, prečo ho škola zaradila do prevádzky – opäť bez vysvetlenia
a informácie, že vôbec mzdový výdavok na učiteľku v školského krúžku je účtovaný na prevádzke
pretože tú nemá byť účtovaný.
Na účet Knihy, noviny, časopisy uvádza základná škola prekročenie rozpočtu. Rozpočet bol
prekročený, ale prekročenie o výdavky vo výške 961,- Eur boli hradené/ pokryté z dotácie od
štátu, ktorá bola vo výške 1.010,- Eur na nákup učebníc.
Príjmy vo výške 7.217,50 Eur, ktoré obdŕžala škola na úhradu svojich výdavkoch sú: 8.882,- Eur (
ide o príjmy na lyžiarsky kurz a školu v prírode 5.900,- Eur, na nákup učebníc – 1.010,-, rovnako
základnej škole bude preplatený aj výdavok na odchodné vo výške 1.972,- Eur).
Došlo tu ku skresleniu príjmov, ktoré škola dostala resp. dostane (odchodné).
Ak priložená tabuľka funguje ako výkaz, ktorým chce základná škola ukázať výšku výdavkov mala
tam byť aj časť príjmy, rozbitá na jednotlivé účty, kde by to bolo jasne vidieť, ktoré výdavky na
účtoch sú pokryté príjmami resp. budúcimi príjmami. V liste sa uvádza obdobie január –
september. V priloženom výkaze či výstupe z účtovníctva je obdobie január až 15.10.2016. Je to
chybné nakoľko v liste sú čiastky uvádzane k 30.09.2016 ale v prílohách, ktoré sú súčasťou listu je
iné obdobie a výdavky sú tu skreslené o obdobie 15 dní.
V príjmoch, ktoré základná škola dostáva na prevádzku časť Energie od obce počas roka v plnej
výške – chýba rozpočítaná alikvotná časť príspevku na stravníkov, ktorý posiela obec.
V položke Transfery na odchodné je zaúčtované odchodné, ktoré v plnej výške bude škole
uhradené zo štátneho rozpočtu jej výdavok vo výške cca 1.972,- Eur bude preplatený. Škola vie,
že výdavok bude do konca roka 2016 pokrytý budúcim príjmom – bude preplatený.

Chyby v návrhu rozpočtového opatrenia v druhom maily:
Dátum zhodný ako so žiadosťou o uvoľnenie zadržaných prostriedkov -15.10.2016, ale aj po sčítaní
tabuliek za prvý a druhý stupeň ZŠ v stĺpci Rozpočet po úprave sú rozdiely s tabuľkou predloženou

v Žiadosti o uvoľnenie finančných prostriedkov. Pričom výsledný stav výdavkov resp. čerpania by mal
byť v oboch prípadoch zhodný napr.
Žiadosť o uvoľnenie zadržiavaných finančných prostriedkov:
Účet 633005 Všeobecný materiál má v zostatok 2.626,35,- Eur čo je prekročenie rozpočtu o 626,35,Eur. Rozpočet oba stupne: 2.000,- Eur
Účet 633009 Knihy, učebnice atď. má zostatok 2.586,67,- Eur čo je prekročenie rozpočtu o 961,67,Eur. Rozpočet oba stupne: 1.625,-Eur.
V návrhu rozpočtového opatrenia:
633006/1 – prekročenie o 500,- Eur, 633006/2 – prekročenie o 300,- Eur.
Spolu je to prekročenie o 800,-. Pritom by obidve tabuľky mali byť čo sa týka zostatkov na účtoch
k 15.10.2016 zhodné. Rozdiel medzi tabuľkami predstavuje 173,65,- Eur.
633009/1 – prekročenie o 387,50,- Eur, 633009/2 – prekročenie o 987,50,- Eur.
Spolu je to prekročenie o 1.375,- Eur. Pritom by obidve tabuľky mali byť čo sa týka zostatkov na
účtoch k 15.10.2016 zhodné. Rozdiel medzi tabuľkami predstavuje 365,- Eur.
Chyba školy, ktorú som rozobrala vyššie, je dosť dôležitá z hľadiska jej významu. Škola uviedla dve
tabuľky, ktoré sa jedným stĺpcom a to zostatkom majú zhodovať k tomu istému dátumu
k 15.10.2016. Tabuľky pri vzájomnej kontrole majú na účtoch rozličné zostatky. Škola žiada uvoľnenie
finančných prostriedkov, ktoré sú jej zadržané a rovnako podáva návrh aj na rozpočtové opatrenie
a výkazy, ktorými to dokladuje sú chybné a neúplne.
Vzájomne pri krížovej kontrole medzi výkazmi nesedia kontroly zostatkov účtov, údaje sú neúplne,
bez komentárov a vysvetlení, môžu spôsobiť omyl a skreslenie informácií o výdavkoch školy. Rovnako
je otázne, ktorý zostatok je správny nakoľko sa jedná o rozpočtové opatrenie.
Pri rozpočtovom opatrení základnej školy navrhujem schváliť iba tie opatrenia, ktoré sú zhodné pre
žiadosť o vyplatenie zadržaných finančných prostriedkov a rozpočtového opatrenia. K ostatným by
škola mala poskytnúť vysvetlenie.

