
MESTO  BARDEJOV  -  HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA  

   

 

 
    
    
    

Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva 
na deň 31.3.2022 
 

 

Materiál č. 5 
  

     

S p r á v a  
o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
§ 18f, ods.1 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v platnom znení  

Mestské zastupiteľstvo   
berie na vedomie 
Správu o výsledkoch kontrol  
hlavného kontrolóra mesta 
 
 
 

    

Predkladá:    
Ing. Miloš Mikula 
hlavný kontrolór mesta 

  
  
  

    

Spracovateľ:    
Ing. Miloš Mikula 
hlavný kontrolór mesta 
Ing. Svetlana Steranková 
Ing. Anna Kosárová 
útvar hlavného kontrolóra 
 

  
  
  

    

Spravodajca:    
Ing. Miloš Mikula 
hlavný kontrolór mesta 
 

  
  
  

    

Prerokované:    
 
 
 

      

Prizvať:       
 
 
 
 

      

V Bardejove  24.3.2022 



1 
 

 
S  p  r  á  v  a  

o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra  
na rokovanie MsZ 31.3.2022 

 
 
 Hlavný kontrolór s útvarom hlavného kontrolóra v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2022 schv. uzn. MsZ č. 292/2021 zo dňa 9.12.2021 vykonali kontroly: 
 
1.  Kontrola použitia finančných prostriedkov na činnosť Zboru pre občianske záležitosti v roku 2021 
2.  Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu  
     16, Bardejov za rok 2021. 
 
 
1.  Kontrola dodržiavania VZN č. 185/2020 o príspevkoch v školách  
     a školských zariadeniach - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov   
     za pobyt dieťaťa v materskej škole v I. polroku 2021 
     ------------------------------------------------------------------------------------------- 
      (Kontrola vykonaná v dňoch 11.1. – 28.2.2022) 
 
          Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
Cieľ kontroly: 
     Čerpanie finančných prostriedkov bežného rozpočtu na činnosť zabezpečovanú Zborom pre občianske 
záležitosti v roku 2021. 
 
     Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je v zmysle ust. § 1 ods. 2 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov. Za splnenie úlohy obce realizovanej vo verejnom záujme je možné 
považovať aj vyjadrenie vďaky, spoločenského a morálneho ocenenia obyvateľom obce, vzdanie úcty 
starším, vyjadrenie podpory mladým rodinám, ale aj celková podpora natality v obci.       
     Mestá a obce organizujú  a uskutočňujú rôzne spoločensko-kultúrne podujatia, obrady a slávnosti, 
ktoré vyjadrujú, dokumentujú vzťah vedenia mesta k svojim občanom prostredníctvom Zborov pre 
občianske záležitosti (ďalej ZPOZ). 
     ZPOZ pri meste Bardejov pracuje nepretržite viac ako 65 rokov. Je súčasťou oddelenia kultúry MsÚ 
Bardejov. Metodicky sa riadi Stanovami Združenia ZPOZ Človek - človeku v SR. Činnosť ZPOZ pri 
meste Bardejov je usmerňovaná Zásadami odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 
a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných ZPOZ, ktoré boli  schválené MsZ dňa 9.11.2009 
a novelizované MsZ dňa 23.1.2020 s účinnosťou od 1.2.2020 (ďalej Zásady ZPOZ). ZPOZ hospodári 
s finančnými prostriedkami schválenými MsZ v rámci rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 
 
Členmi ZPOZ sú: 
 - poslanci MsZ - zvolení na ustanovujúcom zasadnutí MsZ (sobášiaci) 
 - zamestnanci mesta - (matrikárky, referent ZPOZ a iní zamestnanci) 
 - ostaní členovia - občania mesta, okresu (hudobníci, speváci, recitátori) 
 
1. Obrady a slávnosti 
 
     ZPOZ mesta Bardejov venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o občanov v ich významných 
životných momentoch. Jednou z foriem starostlivosti je aj vykonávanie občianskych obradov a slávností. 
Pojem občianske obrady a slávnosti zahŕňajú okruh významných a zároveň jedinečných momentov v 
živote človeka od jeho narodenia až po poslednú rozlúčku.  
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     V zmysle Zásad ZPOZ sú organizované obrady a slávnosti a to:  
- občianske obrady - uzavretie manželstva a pohreb - posledná rozlúčka ako občiansky pohreb, resp. 
občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe,  
- rodinné slávnosti - uvítanie dieťaťa do života - individuálne, kolektívne, životné jubileá, jubilejné 
sobáše, a prijatie novomanželov - po cirkevnom sobáši, resp. po sobáši uzavretom v cudzine, 
- spoločenské slávnosti - rozlúčka s MŠ, rozlúčka so ZŠ, rozlúčka so školou a mestom - SŠ, 
odovzdávanie maturitných stužiek, odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov, imatrikulácia, 
slávnosť ku Dňu matiek, slávnosť ku Dňu otcov, slávnosť výročia spoločenskej organizácie (športovci, 
požiarnici), poďakovanie darcom krvi, ocenenie učiteľov - Deň učiteľov, prijatie a ocenenie športovcov - 
reprezentantov obce, mesta, stretnutie troch generácií, podujatie ku Dňu detí, podujatie pre seniorov - 
Mesiac úcty k starším, podujatie k Svetovému dňu životného prostredia, ku Dňu zeme, pomaturitné 
stretnutie a iné podujatia, 
- spomienkové slávnosti - na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života, k ukončeniu 1. 
svetovej vojny, k výročiu SNP, k oslobodeniu mesta, ku Dňu víťazstva nad fašizmom, ku Dňu vzniku SR, 
ku Dňu Ústavy SR, pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých, boj za demokraciu /17. 
november/, 
- slávností samospráv - Deň mesta /výročie od prvej písomnej zmienky o meste/, ocenenie významnej 
osobnosti mesta /Cena primátora/, udelenie čestného občianstva, prijatie významnej delegácie - osobnosti 
na pôde mesta, uvedenie mestských insígnií /erb. pečať, zástava/, uzatvorenie družobnej /partnerskej/ 
zmluvy na pôde mesta, prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva, ukončenie volebného obdobia 
poslancov samosprávy - poďakovanie a iné podujatia mesta, 
- iné podujatia ako - podujatia pre kluby a domovy dôchodcov, podujatia pre špecifické skupiny, 
návštevy starších a osamelých občanov 
- zvykoslovné slávnosti - novoročné, fašiangové, veľkonočné, májové, hodové, vianočné a iné podľa 
miestnych zvykov a tradícií. 
 
     Rok 2021 pre činnosť ZPOZ bol náročný v súvislosti  so situáciou spojenou s pandémiou ochorenia 
Covid-19.  Bolo dôležité konať zodpovedne, chrániť si zdravie, zotrvať doma a s tým spojené rôzne 
obmedzenia stretávať sa. Napriek tomu, že Covid-19 znepríjemňoval život a činnosť ZPOZ bola značne 
obmedzovaná, predsa v čase väčšieho uvoľnenia epidemiologických opatrení, hlavne v letných 
mesiacoch, bolo uskutočnených niekoľko spoločensko-kultúrnych podujatí, obradov a slávnosti. 
 
Prehľad obradov uskutočnených v roku 2021 : 
 
Občianske obrady :   
    - sobáše                                                           54   
    - občiansky pohreb                                           3 
    - občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe    4 
Spoločenské slávnosti:  
    - rozlúčka s MŠ                                                 2 
    - pomaturitné stretnutie                                     1 
Slávnosti samospráv :  
  - iné podujatia obce - koncerty                           2  
Obrady spolu:                                                   66   
 
2. Plnenie rozpočtu ZPOZ   
               
     ZPOZ je súčasťou oddelenia kultúry MsÚ. Hospodári s finančnými prostriedkami schválenými MsZ 
v rámci rozpočtu mesta Bardejov na príslušný kalendárny rok. Výdavky na činnosť ZPOZ sú súčasťou 
Programu č. 10: Kultúra a média, Podprogram 1 Kultúra - ZPOZ. Pre rok 2021 boli schválené vo 
výške 19 tis. Eur (uzn. MsZ č. 200/2020). 
 
     Rozpočet na rok 2021 v príjmovej časti bol schválený vo výške 1 600 Eur. Príjmy zahŕňajú platby za 
poskytované služby (poplatky za sobáše, individuálne uvítanie dieťaťa, pomaturitné stretnutie a prijatie 
novomanželov). Príjmy z činnosti ZPOZ v roku 2021 boli naplnené na 119,7 % a predstavujú čiastku 
1 915 Eur.   
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Čerpanie rozpočtu v roku 2021: 
(v Eur) 
 
Položka 

 
Čerpanie 2021 

 
Rozpočet 2021 

 
% plnenia 

Odmeny sobášiacim 2 337,68 5 780 40,4 
Naturálne mzdy  2 019,86 5 600 36,1 
Odmeny - dohody  589,84 970 60,8 
Poistné (zdrav., úraz. poist.) 1 517,78 3 000 50,6 
Interiérové vybavenie 402,90 410 98,3 
Všeobecný materiál 1 066,02 1 190 89,6 
Stretnutie s dôchodcami 1 300,00 1 310 99,2 
Jubilanti 0,00 140 - 
Vecné dary 585,00 600 97,5 
Čerpanie spolu 9 819,08 19 000 51,7 
      
     Rozpočet výdavkov na rok 2021 bol čerpaný na 51,7 %, t.j. vo výške 9 819,08 Eur. Nízke čerpanie 
výdavkov na činnosť ZPOZ súvisí so situáciou spojenou s pandémiou ochorenia Covid-19 a 
epidemiologickými opatreniami. 
      
     Výdavky na činnosť ZPOZ tvoria výdavky pre sobášiacich, matrikárky a ostatných členov ZPOZ, 
ktorí sa na príprave a realizácii obradov, slávnosti zúčastňujú, ďalej naturálne mzdy a to: paušálny 
príspevok na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich, výdavky na dohody o pracovnej 
činnosti na účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach a výdavky na poistné.      
     Ďalšiu časť výdavkov tvoria výdavky na stretnutia s dôchodcami a vecné dary. V roku 2021 sa 
stretnutia s dôchodcami neuskutočnili v budove úradu, dôchodcom - jubilantom, boli zasielané pozdravné 
listy s tým, že balíček si vyzdvihli na oddelení kultúry u pracovníčky osobne, resp. prostredníctvom 
príbuzného, opatrovateľky. Výdavky sú zdokumentované prehľadom občanov mesta - jubilantov 
(bydlisko, dátum narodenia) za I. a II. polrok 2021, ktoré sú priložené k faktúram.  
     Ako vecné dary boli zaobstarané mosadzné mince Mesto Bardejov, knihy Civitas Nostra Bardfa 
vocata a bloky A7 Bardejov (pamätný darček napr. pri imatrikulácii). 
     Výdavky na interiérové vybavenie - bolo zakúpených 5 bielych kontajnerov na kolieskach (skriniek) 
a v položke všeobecný materiál sú zúčtované kvety, spotrebný materiál (kávová a čajová súprava, príbor, 
podnos), pozdravy pre jubilantov. 
 
2.1. Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach 
 
     V súlade so Zásadami  ZPOZ, Čl. IV, účinkujúcim, členom ZPOZ prináleží za obrad, slávnosť 
finančná odmena, ktorá zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu, čas potrebný 
na obrad a na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu.  
     Účinkujúci, členovia ZPOZ - zamestnanci sú odmeňovaní polročne a účinkujúci, členovia ZPOZ, ktorí 
nie sú zamestnancami mesta a tieto práce vykonávajú na základe dohôd o vykonaní práce mimo 
pracovného pomeru,  sú odmeňovaní mesačne. Zamestnanci mesta - členovia ZPOZ majú odmeny 
vyplatené iba za tie obrady a slávnosti, ktoré sa konali v mimopracovnom čase.  
     Pre rok 2021 bolo uzatvorených 8 dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, z toho 6 dohôd 
o pracovnej činnosti na účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach ako spev, recitácia, hudobný 
prejav a vypisovanie pamätných kníh a listín, 1 dohoda o brigádnickej práci študenta - hudba a spev a 1 
dohoda o vykonaní práce na ladenie klavíra.  
 
     Podklady na vyplatenie odmien sú spracované zamestnancom odd. kultúry MsÚ v súlade so Zásadami 
ZPOZ.  
     Pre všetkých účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach členov ZPOZ, sú vypracované 
výpočtové listy účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, v ktorých je uvedené meno 
a priezvisko účinkujúceho, funkcia - sobášiaci, matrikárka, spevák, hudobník, recitátor, člen ZPOZ, 
odmena/hod., počet a typ obradov - sobáš, občiansky pohreb, občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, 
uvítanie dieťaťa do života, prijatie abiturientov..., dátum konania obradov, v poznámke je uvedené  
miesto konania a či ide o pracovnú dobu, sobotu, nedeľu, štátny sviatok, počet hodín trvania 
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obradov, výpočet odmeny a počet obradov pre vyplatenie paušálneho príspevku. Súčasťou výpočtového 
listu je prezenčná listina z konania občianskych obradov s podpismi účinkujúcich.  
     Pracovníčka oddelenia kultúry MsÚ pre každého účinkujúceho na obradoch, slávnostiach vedie 
evidenciu - zoznam obradov, slávnosti, ktorých sa zúčastnil, dátum konania, typ obradu, čas konania 
obradov - počet odpracovaných hodín, hodinová sadzba, príplatok za sobotu, nedeľu, štátny sviatok, 
výška odmeny a počet obradov. 
     Na základe výpočtových listov, pre účinkujúcich, zamestnancov - členov ZPOZ, sú polročne 
vypracované výkazy o vyplatení odmeny za vykonané služby na občianskych obradoch a slávnostiach - 
kde je uvádzané meno a priezvisko účinkujúceho, druh vykonanej práce, počet odpracovaných hodín, 
odmena za 1 hod., príplatky za sobotu, nedeľu, štátny sviatok a suma celkovej odmeny. Súčasťou výkazu 
je rozpis, v ktorom je pre každého účinkujúceho uvedený dátum konania, počet a druh obradov, počet 
hodín, odmena/hod., celková odmena.     
     Pre účinkujúcich, sobášiacich poslancov, sú polročne vypracované výkazy o vyplatení odmeny za 
vykonané služby na občianskych obradoch a slávnostiach - kde je uvádzané meno a priezvisko 
sobášiaceho, počet odpracovaných hodín, odmena za 1 hod., celková odmena.  Súčasťou výkazu je 
rozpis, v ktorom je pre každého účinkujúceho uvedený dátum konania, počet a druh obradov, počet hodín, 
odmena/hod., celková odmena.     
     Na základe výpočtových listov, pre účinkujúcich, nezamestnancov - členov ZPOZ, ktorí  práce 
vykonávajú na základe dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, sú vypracované mesačné 
výkazy o vyplatení odmeny za vykonané služby na občianskych obradoch a slávnostiach - kde je uvádzané 
meno a priezvisko účinkujúceho, počet odpracovaných hodín, odmena za 1 hod., príplatky za sobotu, 
nedeľu, štátny sviatok a suma celkovej odmeny. Súčasťou výkazu je rozpis, v ktorom je pre každého 
účinkujúceho uvedený dátum konania, počet obradov, počet hodín, čas trvania obradov.        
     Pre člena ZPOZ, nezamestnanca - výtvarníka je mesačne vypracovaný rozpis prac za príslušný mesiac, 
v ktorý deň sa obrad, resp. obrady konali, popis práce, počet odpracovaných hodín, hodinová sadzba, 
celková odmena a doba vykonanej práce (od-do).  
 
 
2.2. Paušálny príspevok na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich na  
       občianskych obradoch a slávnostiach 
 
     Podľa Zásad ZPOZ, Čl. V, účinkujúcim, členom ZPOZ, pri vykonávaní občianskych obradov, 
slávností sa poskytuje polročne paušálny príspevok na zvýšené výdavky na úpravu zovňajšku a ošatenie. 
Podklady na vyplatenie príspevkov sú spracované zamestnancom odd. kultúry MsÚ v súlade so Zásadami 
ZPOZ.  
     Vyplatenie paušálneho príspevku na úpravu zovňajšku je zdokumentované polročnými výkazmi na 
vyplatenie paušálneho príspevku na úpravu zovňajšku zvlášť pre sobášiacich - poslancov, zamestnancov - 
členov ZPOZ a pre nezamestnancov - členov ZPOZ, ktoré obsahujú zoznam účinkujúcich, počet obradov, 
na ktorých sa zúčastnili a prislúchajúcu odmenu. Súčasťou výkazu je rozpis - zoznam účinkujúcich, 
dátum konania obradov a počet obradov.   
     Polročné výkazy na vyplatenie paušálneho príspevku na ošatenie  pre sobášiacich - poslancov, - 
zamestnancov - členov ZPOZ a nezamestnancov - členov ZPOZ obsahujú zoznam účinkujúcich, počet 
obradov, na ktorých sa zúčastnili a prislúchajúcu odmenu. Súčasťou výkazu je rozpis - zoznam 
účinkujúcich, dátum konania obradov a počet obradov.  
  
Záver: 
 
     Pri čerpaní finančných prostriedkov bežného rozpočtu na činnosť zabezpečovanú Zborom pre 
občianske záležitosti v roku 2021 nedošlo k porušeniu všeobecných právnych noriem ani interných 
predpisov organizácie.  
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2.  Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola,  
     Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov za rok 2021 
     ---------------------------------------------------------------------------------------- 
      (Kontrola vykonaná v dňoch 1.2. – 17.3.2022) 
 
 
     Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
         
Cieľ kontroly:  
 Cieľom kontroly bolo preveriť čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých na výchovu a 
vzdelávanie v základnej škole, zriadenej Mestom Bardejov ako rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov, 
ktorej súčasťou  je školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. Kontrolnou činnosťou je 
kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti, kontrola pri hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta zvereným do správy rozpočtovej organizácie, dodržiavanie všeobecne záväzných 
noriem, vrátane nariadení mesta, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta, ktoré majú 
nadväznosť na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej mestom. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na 
konanie, v ktorom sa rozhoduje v správnom konaní. 
 
 

1. Zriadenie školy, zdroje financovania 
 
Škola bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 31.3.2002 ako škola s právnou subjektivitou 

s účinnosťou od 1. apríla 2002. V priebehu rokov boli mestským zastupiteľstvom schválené dodatky 
týkajúce sa odovzdania majetku do správy rozpočtovej organizácie, zriadenia alebo zrušenia školských 
zariadení, ktoré sú súčasťou školy (školská jedáleň, školský klub, centrum voľného času), zmeny názvu 
školy, zverenie plavárne do správy rozpočtovej organizácie.   
 Financovanie školy zo strany zriaďovateľa (Mesta Bardejov) vyplýva z prechodu kompetencií 
základného školstva na obce  (zákon č. 416/2001 Z. z. Zákon o prechode niektorých orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky).  
Výkon a financovanie prenesených a originálnych pôsobností  obce na úseku školstva je upravené 
viacerými právnymi normami (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, školský zákon, 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenie vlády SR č. 
630/2008 Z. z., ktorým, sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
pre školy a školské zariadenia, ďalšie právne normy súvisiace s činnosťou školy a školských zariadení). 
VZN Mesta Bardejov  č. 162/2015  určuje výšku dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so 
sídlom na území mesta Bardejov (ďalej len VZN č. 162/2015).        
 Mesto má zriadený školský úrad a v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonáva štátnu 
správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy. 
Kompetencie školského úradu zabezpečuje odborný zamestnanec na odd. školstva a telesnej kultúry 
MsÚ, ktorý spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. 
 
Tab. č. 1:  Počty žiakov 

Kategória 

Počet žiakov/detí 

k 15.9.2019 k 15.9.2020 k 15.9.2021 

Žiaci 1. stupeň 117 113 113 

Žiaci 2. stupeň 160 176 183 

Autisti 7 10 12 

Počet žiakov školy - potenciálni stravníci 284 299 308 

Žiaci v ŠKD 93 99 98 
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Žiaci v CVČ - s trvalým pobytom v BJ 234 254 160 
Žiaci v CVČ - z iných obcí 10 14 7 

 
 

2. Finančné vzťahy so zriaďovateľom, čerpanie rozpočtu v roku 2021 
    

Financovanie základných škôl a ich zariadení vyplýva z preneseného výkonu na úseku školstva – 
základné vzdelávanie a originálnych kompetencií – školské zariadenia. Spôsob financovania základného 
vzdelávania  je normatívny a nenormatívny.  
Normatívne príspevky pre školu sa vypočítajú na základe počtu žiakov k 15.9., pričom tento normatívny 
príspevok pre všetky školy prichádza na účet Mesta z kapitoly Ministerstva školstva výchovy 
a vzdelávania  SR. Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu na základné 
vzdelávanie. Zriaďovateľ v r. 2021 poskytol ZŠ 106 % finančných prostriedkov z normatívu prideleného 
na počet žiakov. 
Nenormatívne prostriedky dostávajú školy zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel a zriaďovateľ nemá 
právomoc ich ovplyvňovať. 
Originálne kompetencie sú financované z prostriedkov rozpočtu mesta, kde plynú prostriedky na žiakov 
v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 

Rozpočet Mesta Bardejov na rok 2021 bol schválený uzn. MsZ č. 200/2020 dňa 17.12.2020.  
Následne Mesto potvrdilo vzťahy k rozpočtu mesta a záväzný rozpis rozpočtu ZŠ na rok 2021. 

 
 

Tab. č. 2:   Plnenie príjmov v r. 2021 
 
Hlavná činnosť /v Eur/ 

škola/šk.zar. 
Rozpočet 
po zmenách Plnenie Rozdiel 

Príjmy z prenájmu 18 523,00 21 401,47 -2 878,47 

Poplatok ŠKD 7 376,00 7 204,50 171,50 

Poplatok CVČ 495,00 436,00 59,00 

Tržby za stravné 34 797,00 31 635,11 3 161,89 

Z dobropisov    274,51 -274,51 

Réžijné náklady ŠJ 8 802,00 9 689,28 -887,28 

Príjmy celkom 69 993,00 70 640,87 -647,87 

Podnikateľská činnosť /v Eur/ 

Tržby z plavárne   3179,5   
 
 
Príjmy z prenájmu - plynú za príjem z prenájmu pavilónu pre:  Súkromné gymnázium DSA, Nám. arm. 
gen. L. Svobodu 16, Folklórny súbor Čerhovčan Bardejov, Cirkevný zbor ECAV, MUDr. Michal Semrič, 
praktický lekár, Proxis, spol. s r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA (bližšie v kapitole 8 – Nájomné 
vzťahy). 
V tejto položke sú zaúčtované aj príjmy za energie v prenajatých priestoroch. 
Poplatky v ŠKD, CVČ - platia rodičia v súlade s VZN č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach 
10,- eur mesačne v ŠKD a 2,- eur mesačne v CVČ,  
Tržby za stravné - príspevky na stravu v súlade s VZN č. 79/2008, ktoré sú použité na nákup potravín 
v školskej jedálni, 
Z dobropisov – dobropis z vyúčtovania cien tovarov dodávateľa RYBA Košice, s.r.o. 
Réžijné náklady v ŠJ - poplatky v zmysle VZN č. 79/2008 vo výške 2,- eur mesačne, 
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Tab. č. 3:  Čerpanie výdavkov v r. 2021 
 
Hlavná činnosť /v Eur/ 

škola/šk.zar. upr.rozpočet čerpanie rozdiel 

ZŠ - 1.st.       

610 209 625,00 230 575,49   

620 72 627,00 70 390,84   

630 32 643,00 35 462,77   

640   447,04   

Kapit.výdavky  712       

ZŠ - 2.st.       

610 301 655,00 324 340,51   

620 104 513,00 103 335,16   

630 46 974,00 51 946,89   

640   550,30   

Kapit.výdavky  712       

Spolu 768 037,00 817 049,00 -49 012,00 

CVČ       

610 0,00 0,00   

620 24,00 24,46   

630 16 986,00 16 985,54   

CVČ z obcí       

Spolu 17 010,00 17 010,00 0,00 

ŠKD       

610 34 373,00 34 373,45   

620 12 065,00 12 065,23   

630 9 992,00 9 991,32   

640 0,00 0,00   

Spolu 56 430,00 56 430,00 0,00 

ŠJ ZŠ       

610 41 975,00 41 975,05   

620 13 466,00 13 466,48   

630 1 165,00 1 164,41   

640 204,00 204,06   

Spolu 56 810,00 56 810,00 0,00 

Športovo-oddychový areál       

610 23 295,00 23 295,37   

620 10 447,00 10 446,77   

630 60 500,00 60 499,70   

640 258,00 258,16   

Spolu 94 500,00 94 500,00 0,00 

ŠJ potraviny - tržby 41 324,39 36 739,63 4 584,76 

ŠJ potraviny - ÚPSVaR 19 151,90 19 151,90 0,00 

Učebné pomôcky - HmN 116,20 116,20 0,00 

Fin. zábezpeky - ŠJ (kaucie)     0,00 

Súčet 1 053 379,49 1 097 806,73 -44 427,24 
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 Normatívny príspevok sa skladá z príspevku na bežný školský rok (dve tretiny súčinu normatívu 
a počtu žiakov v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku a normatívneho 
príspevku na nový školský rok (jedna tretina súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, 
ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku).  
Normatívne finančné prostriedky rozpočtované na rok 2021 boli použité do konca rozpočtového roka, 
výplata miezd, odvodov, dane za mesiac december bola zrealizovaná v mesiaci január z depozitného účtu. 
 Rozdiel v upravenom rozpočte a čerpaní je z dôvodu, že ku koncu účtovného obdobia nie je 
zrealizovaná úprava rozpočtu o účelové nenormatívne prostriedky, ktoré musia byť ku koncu roka 
vyčerpané alebo vrátené zriaďovateľovi, napr. finančné prostriedky z projektu ÚPSVaR, finančné 
prostriedky na asistentov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z Krajského úradu Prešov, 
prostriedky z ÚPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi (podrobne v Tab č. 4 Účelové nenormatívne 
prostriedky). 
 Výdavky za médiá sa uhrádzajú z finančných prostriedkov aj na prenesené aj na originálne 
kompetencie podľa toho, koľko financií je v jednotlivých kapitolách. 
 
Rozpočtové zmeny v r. 2021: 
 ZŠ vedie operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach vo svojom rozpočte 
v priebehu rozpočtového roka v súlade s  § 15 ods. l zákona č. 523/2003 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 
I. zmena rozpočtu Mesta,  schv. MsZ dňa 25.3.2021  
- navýšenie bežných výdavkov na prenesené kompetencie podľa počtu žiakov, účelové prostriedky na 
soc. znevýhodnené prostredie, asistentov učiteľa, vzdelávacie poukazy, digitalizácia,  
II. zmena rozpočtu Mesta schv. MsZ dňa 24.6.2021  
- kapitálový transfer na výmenu vchodových dverí,  
III. zmena rozpočtu Mesta schv. MsZ dňa 7.10.2021  
- rozpočtovanie výdavkov na protipožiarne dvere, projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, 
navýšenie výdavkov na školský bazén. 
IV. zmena rozpočtu Mesta,  schv. MsZ dňa 9.12.2021  
- úprava rozpočtu podľa skutočne poskytnutých fin. prostriedkov resp. skutočného čerpania účelovo 
viazaných výdavkov (normatívne prostriedky na prenesené kompetencie, nenormatívne prostriedky na 
asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, vzdelávacie poukazy, rozvojové projekty, na 
špecifické výdavky počas covidu).    
 
Tab. č. 4 Účelové nenormatívne prostriedky – štátne prostriedky 
   /v Eur/ 

  Dotácia Čerpanie Zostatok 

Asistenti učiteľa 34 544,00 34 544,00 0,00 

Vzdelávacie poukazy 9 248,00 9 248,00 0,00 

Učebnice 5 667,00 5 667,00 0,00 

Rozvojové projekty 5 000,00 5 000,00   

Špecifiká 3 393,00 3 393,00   

SZP 950,00 950,00 0,00 

Stravné - dotácia ŠR 19 151,90 19 151,90 0,00 

Učebné pomôcky - hmot.núdza 116,20 116,20 0,00 

Projekt "Spolu múdrejší 2" 4 800,00 4 800,00 0,00 

Projekt „Cesta na trh práce 3” UPSVaR 1 602,31 1 602,31 0,00 

Projekt "Spolu dokážeme omnoho viac" (EÚ + ŠR) 52 888,66 36513,03 16 375,63 

Projekt "Spolu dokážeme omnoho viac" -
spolufinancovanie Mesta 1 947,00 1947,00 0,00 

SPOLU 139 308,07 122 932,44 16 375,63 
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Účelové nenormatívne prostriedky boli použité na daný účel. Finančné prostriedky na 
vzdelávacie poukazy boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pri zabezpečovaní 
opatrení na riešenie krízovej situácie (covid pandémia) v súlade s § 9i ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (novela 
č. 93/2020 zo dňa 22.4.2020). 

Zákonom č. 371/2020 Z. z. bol doplnený do zákona č. 597/2003 Z. z. nový príspevok – Príspevok 
na špecifiká, kde podľa § 4af Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva 
vnútra v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia 
príspevok na úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať. 
 
Príjmy z projektov – nenávratné finančné príspevky z prostriedkov EÚ a ŠR. 
Projekt „Spolu dokážeme omnoho viac“ na obdobie 09/2019 – 08/2022 –prostriedky na zníženie 
a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 
16 375,63 Eur bol k 31.12.2021 na grantovom účte. 
Projekt „Cesta na trh práce 3“ - finančný príspevok na udržanie zamestnanosti – zamestnanec údržby 
školského bazéna.  
 

3. Finančná kontrola 
 

Organizácia vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančnou kontrolou je súhrn činností 
zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo 
ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, 
dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí. 

Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený 
vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, 
správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti.   

Riaditeľ školy poveril na vykonávanie základnej finančnej kontroly zamestnanca zodpovedného za 
hotovostné transakcie, nakladanie s majetkom, vyhotovenie zmlúv a zamestnanca zodpovedného za 
účtovníctvo.  
V zmysle zákona o finančnej kontrole boli finančné operácie overené základnou finančnou kontrolou.   
 

4. Verejné obstarávanie 
 

V zmysle zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
škola zrealizovala zákazku s nízkou hodnotou (zmluvná cena nad 5 000 Eur bez DPH) podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZVO“): 
 
Obstaranie tovaru „Vchodové dvere“  24 211,26  Eur 
Postup VO – prieskum trhu s oslovením dodávateľov na predloženie cenovej ponuky 
Druh zákazky – zákazka na dodanie tovarov 
Dátum vykonania prieskumu – 23.7. – 6.8.2021 (oslovenie dodávateľov) 
Kritérium výberu  – najnižšia cena s DPH 
Vyhodnotenie prieskumu trhu:  

1. KOH-MONT, s.r.o., Na Hradbách 364/4, Bardejov      24 496,03 Eur 
2. H.B.S. Slovakia, s.r.o., Pod Vinbargom 1, Bardejov      24 211,26 Eur 
3. Statex, s.r.o., Štefánikova 62, Bardejov                         24 546,05 Eur 

 
Zmluva s víťazným uchádzačom bola uzatvorená dňa 23.8.2021, zverejnená na webovom sídle školy 

v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, faktúra bola uhradená dňa 19.10.2021. 

Podľa § 117 ods. 6 ZVO verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o 
zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení 
kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet 
zákazky a identifikáciu dodávateľa. Zákazka bola zverejnená na portáli Úradu pre verejné obstarávanie 
SR v III. štvrťroku 2021. 
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Zákazky so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 Eur a menej ako 5 000 Eur: 
 
Obstaranie tovaru „Šatníkové skrine“  3 082,56  Eur 
Postup VO – prieskum trhu s oslovením dodávateľov na predloženie cenovej ponuky 
Druh zákazky – zákazka na dodanie tovarov 
Dátum vykonania prieskumu –  24.2.2021 (tel. oslovenie dodávateľov, web stránky) 
Kritérium výberu  – najnižšia cena s DPH 
Vyhodnotenie prieskumu trhu:  

1. B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava  3 082,56 Eur 
2. TRUDON, s.r.o., Duklianska 3516, Bardejov  3 497,00 Eur 
3. Evm, s.r.o., Hrabovecká 566, Raslavice  4 056,00 Eur 

Faktúra bola zverejnená na webovej stránke školy, uhradená dňa 25.3.2021 
 
Obstaranie tovaru „Notebooky“  2 563,40 Eur s DPH 
Postup VO – prieskum trhu s oslovením dodávateľov na predloženie cenovej ponuky 
Druh zákazky – zákazka na dodanie tovarov 
Dátum vykonania prieskumu –  19.4.2021 (tel. oslovenie dodávateľov, web stránky) 
Kritérium výberu  – najnižšia cena s DPH 
Vyhodnotenie prieskumu trhu:  

1. AMware Service, s.r.o., Slovenská 16, Bardejov  2 563,40 Eur 
2. Alza.sk /www-alza.skúnotebooky/       4 482,00 Eur 
3. Heureka /www.notebooky.heureka.sk/   3 816,00 Eur 

Faktúra bola zverejnená na webovej stránke školy, uhradená dňa 13.5.2021 
 
Obstaranie tovaru „Umývačka riadu“  4 579,20 Eur s DPH 
Postup VO – prieskum trhu s oslovením dodávateľov na predloženie cenovej ponuky 
Druh zákazky – zákazka na dodanie tovarov 
Dátum vykonania prieskumu –  14.5.2021 (tel. oslovenie dodávateľov, web stránky) 
Kritérium výberu  – najnižšia cena s DPH 
Vyhodnotenie prieskumu trhu:  

1. ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov n/Topľou   4 579,20 Eur 
2. Gastro Hall, Nové zámky       4 920,00 Eur 
3. Július Marton, Marton servis, Prešov    4 657,20 Eur  

Faktúra bola zverejnená na webovej stránke školy, uhradená dňa 6.8.2021 

  

  

Obstaranie tovaru „Protipožiarne dvere“  1 561,20  Eur s DPH 
Postup VO – prieskum trhu s oslovením dodávateľov na predloženie cenovej ponuky 
Druh zákazky – zákazka na dodanie tovarov 
Dátum vykonania prieskumu –  12.10.2021  (tel. oslovenie dodávateľov, web stránky) 
Kritérium výberu  – najnižšia cena s DPH 
Vyhodnotenie prieskumu trhu:  

1. PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditeľov 679, Batizovce  1 585 Eur 
2. Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., Tatranská Štrba   1 990 Eur 
3. AD Security, Kukučínova 23, Košice    2 100 – 2 500 Eur 

Faktúra bola zverejnená na webovej stránke školy, uhradená dňa 30.12.2021. 
 

Podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po skončení 
kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 
1 000 Eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 
nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku 
uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva 
uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Zákazky boli 
v jednotlivých štvrťrokov zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie SR.  
 
 V súlade s § 7, ods. 1 písm. d) ZVO boli zakúpené schválené učebnice, učebné texty, pracovné 
zošity a odporúčané učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR. 
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5. Majetok  

 
Tab. č. 6 Dlhodobý majetok 
     /v Eur/                                                                                                                           k 31.12.2021 

Dlhodobý majetok 
Obstarávacia 

cena Oprávky 
Zostatková 

cena 

Stavby - budova školy 643 849,74 430 685,93 213 163,81 

Stavby - ŠOA ZŠ Vinbarg 2 548 279,62 79 825,00 2 468 454,62 

Samostatné hnuteľné veci - kuchyňa     0,00 

Samostatné hnuteľné veci  3 441,37 622,00 2 819,37 

Spolu 3 195 570,73 511 132,93 2 684 437,80 
 
 
 Zriaďovateľ (Mesto Bardejov) podľa § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverilo do 
správy rozpočtovej organizácie športovo-oddychový areál (plaváreň) po schválení mestským 
zastupiteľstvom: 
- uzn. č. 85/2020 zo dňa 19.8.2020 v sume   2 425 825,82 Eur 
- uzn. č. 76/2020 zo dňa 18.6.2020 v sume  62 453,80 Eur 
- uzn. č. 51/2021 zo dňa 20.5.2021 v sume  60 000,00 Eur 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Spolu športovo-oddychový areál (ŠOA ZŠ Vinbarg)   2 548 279,62 Eur 
 

Zároveň Mesto Bardejov odovzdalo do nájmu obchodnej spoločnosti v rámci optimalizácie 
vykurovania areálu ZŠ Vinbarg teplovodnú prípojku z kotolne K12 a OST Vinbarg. Plaváreň bola  
spustená do prevádzky v mesiaci jún 2020. 
   
 
Tab. č. 5 Krátkodobý majetok 
/v Eur/ k 31.12.2021 

Krátkodobý majetok Suma v eur 

Bankové účty:   

- depozitný 123 075,09 

- sociálneho fondu 8 286,27 

- výdavkový 25,68   

- školská jedáleň 4 584,76 

- darovací 0,00 

- príjmový 0,00 

- projektový účet Ľudské zdroje 16 375,63 

- podnikateľský účet 6,49 

Spolu 152 353,92 
 
Krátkodobý majetok účtovnej jednotky k 31.12.2021 pozostával z finančných prostriedkov na 

mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti za mesiac december 2021 v sume  123 075,09 eur  na depozitnom 
účte, tieto  boli vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, z finančných prostriedkov na účte 
sociálneho fondu v sume 8 286,27 eur a zostatok na výdavkovom čerpacom účte bol 25,68 eur. 
Nevyčerpané prostriedky boli odvedené zriaďovateľovi dňa 18.1.2022. 

Inventarizácia majetku k 31.12.2021 je vykonaná v súlade s § 29 a 30 zákona č. 421/2002 Z. z. 
o účtovníctve, z vyhotovenej zápisnice vyplýva, že nevznikli inventarizačné rozdiely. 



12 
 

6.  Financovanie „Športovo-oddychového areálu ZŠ sídlisko Vinbarg“ 
 

Financovanie športovo-oddychového areálu, ktorého hlavnou činnosťou je plaváreň, škola 
zabezpečuje z prostriedkov, ktoré sú rozpočtované v hlavnej činnosti od zriaďovateľa a z tržieb získaných 
v podnikateľskej činnosti. Dotácia od zriaďovateľa v hlavnej činnosti bola za rok 2021 vo výške 94 500 
Eur. V rámci dohodovacieho konania Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR poskytlo ďalšie finančné 
prostriedky na úhradu energií v objekte plavárne vo výške 20 000 Eur.   

Podnikateľská činnosť bola vykonávaná na základe živnostenského oprávnenia zo dňa 26.5.2021, 
z dôvodu pandemických opatrení bola plaváreň opätovne sprístupnená pre verejnosť až dňa 6.7.2021. 
Tržby z predaja služieb v podnikateľskej činnosti boli 3 179,50 Eur, náklady účtované v podnikateľskej 
3 173,01 Eur. Rozdiel 6,49 Eur je zisk zdanený daňou z príjmov právnických osôb.  
 Na výdavky, ktoré sa súčasne vzťahujú k zdaniteľným aj nezdaniteľným príjmom, je potrebné 
v internej smernici organizácie určiť pravidlo prepočtu a zúčtovania v hlavnej i podnikateľskej 
činnosti  pre potreby ich zahrnutia do základu dane a preukázania pre daňové účely. 
 

7. Investície      
 

Z kapitálových výdavkov boli zakúpené vchodové dvere vo výške 24 211,26 Eur (prostriedky 
zriaďovateľa) a umývačka riadu vo výške 4 579,20 Eur (vlastné prostriedky). Investície sú evidované na 
syntetických účtoch majetku školy.  

 
8. Záväzky  

 
Záväzky účtovnej jednotky tvoria  mzdy za mesiac december, vyplatené v januári 2022 a faktúry voči 

dodávateľom za mesiac december, ktoré došli v januári 2022 a uhradené boli z prostriedkov roku 2022: 
- Bardterm, s.r.o. – teplo objekt školy 9 946,14 Eur 
- Bardterm, s.r.o. – teplo plaváreň 1 055,09 Eur 
- Východoslovenská vodárenská spol., a.s. 3 532,79 Eur 
- Východoslovenská energetika a.s. – škola 1 267,90 Eur 
- Východoslovenská energetika a.s. – telocvičňa 104,50 Eur 
- Východoslovenská energetika a.s. – plaváreň  981,51 Eur 
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – plyn na varenie 209,75 Eur 
  ------------------------------------------------------------------------------------ 
   Spolu: 17 097,68 Eur 
 
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu sú záväzkom zamestnávateľa voči zamestnancom, fond sa 

tvorí vo výške 1,25 % z miezd v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Rozpočet čerpania 
sociálneho fondu každoročne schvaľuje školská odborová organizácia.  
 

9. Odmeňovanie zamestnancov 
 

Odmeňovanie zamestnancov je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov., zákonom č. 138/2019 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
Tab. č. 7   Mzdy zamestnancov v r. 2021 
   /v Eur/ 

  

Počet 

zamest. základné mzdy príplatky odmeny hrubé mzdy 

prepočítaná 

priem.mzda 

ZŠ-
pedagog.zam.1.st. 10 163 890,19 22 686,90 12 605,65 199 182,74 

1 502,39 
ZŠ-
pedagog.zam.2.st. 16,5 226 723,24 33 137,51 18 714,83 278 575,58 

ZŠ-nepedagog.zam. 9 65 168,60 5 813,08 6 176,00 77 157,68 714,42 

ŠKD 3 33 608,32 765,13 0,00 34 373,45 954,82 
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CVČ  12     70,00 70,00   

ŠJ ZŠ 5 39 428,07 2 046,98 500,00 41 975,05 699,58 

Asistent učiteľa 3,5 24 690,97 264,06 0,00 24 955,03 594,17 

Ľudské zdroje -AU 2 18 214,39 0,00 0,00 18 214,39 758,93 
Ľudské zdroje - 
šk.psych. 1 10 112,16 0,00 0,00 10 112,16 842,68 

ŠOA -  plaváreň 5 21 916,83 978,54 400,00 23 295,37 776,51 
proj."Cesta na trh 
práce" 1 1 602,31 0,00 0,00 1 602,31   

 
 

V celkových hrubých mzdách sú započítané aj vzdelávacie poukazy. Dotácia  na projekty "Cestra 
na trh práce", "Spolu dokážeme o mnoho viac" a asistent učiteľa nie je v celkovej miere postačujúca, 
mzdy sú dofinancované z prostriedkov ZŠ, zdroj 111 – štátne prostriedky na vzdelávanie. 
 

Personálna dokumentácia obsahuje všetky potrebné listiny v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní zamestnanocov pri výkone prác vo verejnom záujme. 
Obsah spisu zamestnanca: 
- Životopis 
- Doklad(y) o vzdelaní 
- Odpis z registra trestov 
- Pracovná zmluva 
- Evidencia predchádzajúcich zamestnaní (zápočtový list) 
- Čestné vyhlásenie na účely určenia započítanej praxe  
- Oznámenie o výške a zložení funkčného platu (následne aj zmeny v plate) 
- Doklady o profesijnom a kariérovom raste pedagogických zamestnancov (osvedčenia o ďalšom  
  vzdelávaní, certifikáty – atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických  
  zamestnancov, certifikát rómskeho asistenta,  
- ďalšia dokumentácia – menovacie dekréty do funkcie koordinátora, uvádzajúceho pedagogického  
  učiteľa, návrhy na mimoriadne odmeny, atď. 

Mesačné spracovanie miezd sa realizuje programovým vybavením IVES, základná finančná 
kontrola je vykonaná a potvrdená na Rekapitulácii miezd pre finančnú učtáreň. Súčasťou mesačných 
miezd je Evidencia dochádzky, Evidencia nadčasových prác a zastupovaných hodín, potvrdenie prevzatia 
výplatných lístkov, mesačné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, mesačný prehľad 
o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ročné hlásenie o vyúčtovaní dane. 

 
10. Nájomné vzťahy 

 
Podľa Čl. 8 Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, Mesto alebo mestská organizácia 

(ďalej len "prenajímateľ) môže prenechať do nájmu inej právnickej a fyzickej osobe nebytové priestory 
vo vlastníctve mesta.  

O nájme rozhoduje:  
a) krátkodobý nájom maximálne do 30 dní mestská organizácia spravujúca majetok mesta a 
písomne informuje primátora mesta prostredníctvom vecne príslušného oddelenia 
b) na dobu do jedného roka primátor mesta po prerokovaní v príslušnej komisii MsZ a v MsR 

     c) v ostatných prípadoch o nájme rozhoduje MsZ 
Nájom je zásadne odplatný, jeho výška sa riadi zásadou efektívneho a hospodárneho  
      využívania majetku a smernicami Mesta ( s výnimkou ust. čl. 7 ods. 4 týchto Zásad) 
 
Škola má uzatvorené nájomné zmluvy so subjektmi poskytujúcimi výchovno-vzdelávaciu činnosť a tiež 
so subjektmi vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť: 
 
- Súkromné gymnázium DSA, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov  
   zast. Ing. Marekom Niklom, predsedom predstavenstva 
   Priestory na prevádzku:  
   Priestory výlučne pre súkromné gymnázium 580,23  m2       3 371,14 €/rok 



14 
 

   Telocvičňa využívaná spoločne so ZŠ           1 103,00  m2    6 408,50 €/rok 
   Služby (el.energia, voda, teplo, odpad)                                5 763,80 €/rok 
   Nájomné  celkom                                                            15 543,44 €/rok 
 
- MS - MED, s.r.o., Nám. sv. Michala 71, 086 12 Kurima 
   zast. MUDr. Michalom Semričom, konateľom 
   (priestory na zubnú ambulanciu) 
   Priestory na prevádzku 60 m2 
   Ambulancia prístupná z vonkajšieho priestoru 
   Nájomné  celkom  940,00 €/rok 
    
- Proxis, s.r.o., Radničné nám. 34, 085 01 Bardejov 
   zast. Bc. Andrejom Holováčom, konateľom 
  (umiestnenie prijímača TV signálu) 
  Časť strechy o rozlohy 4 m2 

  Vnútorné priestory o rozlohe 1 m2 
  Nájomné  celkom   232,36 €/rok 
   
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
   zast. JUDr. Martinom Maťašejom, konateľom  
  (umiestnenie parabolických antén a technologického zariadenia pre prijímanie TV signálu) 
  Nebytový priestor v átriu telocvične  29 m2  vo výške 1 732,72 €/rok 
  Priestor na montáž parabolických antén 10 m2 vo výške  424,88 €/rok 
  Nájomné  celkom                                                     2 157,60 €/rok 
 
- Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Kellerova 2, 085 01 Bardejov  
   zast. Mgr. Jánom Velebírom, zbor. Farárom a Ing. Jaroslavom Foľtom, zbor. dozorom 
  (miestnosť na liturgické obrady a vnútromisijné aktivity pre veriacich) 
Plocha nájmu 156,85 m2   
Priestor využívaný vo večerných hodinách 1 a pol hodiny od pondelka do piatka, v nedeľu 3 hodiny 
dopoludnia. 
Nájomné  celkom   660 €/rok 
 
- Folklórny súbor Čerhovčan, Mičkova 3993, 085 01 Bardejov 
  zast. Miroslavom Boreckým 
  (priestory pre činnosť tanečného klubu) 
  Priestor telocvične a šatní:  150 m2 
  Nájomné  celkom   1 868,15 €/rok 
 
 Smernicou primátora mesta č. 22/2014 sa určuje minimálna výška cien za nájom nebytových 
priestorov (ďalej len Smernica). Viacerými dodatkami bola cena nájmu upravovaná pri zmene priestorov. 
Časť priestorov, napr. chodby spoločne využíva prenajímateľ aj nájomca, tieto prípady smernica nerieši. 
Cena za služby spojené s užívaním nebytových priestorov boli dodatkami upravované v súvislosti so 
zvyšovaním cien za energie. 
 

V roku 2021 neboli žiadne úľavy z dôvodu covid pandémie, všetky pohľadávky vyplývajúce 
z nájomného a poskytnutých služieb pre nájomníkov sú k 31.12.2021 uhradené. 
 
 
Záver: 

Kontrola v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola zameraná na celkové 
hospodárenie školy, dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov a interných noriem 
organizácie, v tom dodržiavanie pravidiel čerpania finančných prostriedkov poskytnutých 
z rozpočtu mesta, nakladanie s majetkom mesta odovzdaným do správy rozpočtovej organizácie, 
včasnosť plnenia záväzkov, dodržiavanie právnych noriem pri odmeňovaní zamestnancov 
a čerpaní účelových dotácií, kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, kontrola 
nájomných vzťahov nebytových priestorov.  
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Účtovné postupy a metódy účtovnej jednotky sú v súlade so zákonnými postupmi účtovania 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. zákon 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  

Pri obstaraní tovarov a služieb a dodržiavaním zákona č. 343/2015 Z. z. zákon o verejnom 
obstarávaní boli vyhotovené súhrnné správy pri zákazkách s nízkou hodnotou v obstarávacej cene 
nad 5 000 eur a zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur. 

V súvislosti so správou športovo-oddychového areálu a nakladaním s majetkom mesta 
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je potrebné vypracovať smernicu na prepočet 
nákladov v hlavnej i podnikateľskej činnosti, zároveň prepočet rozpočtovaných výdavkov na 
športovo-oddychový areál a školské vzdelávanie. 
 

Pri kontrole hospodárenia v rozpočtovej organizácii Základná škola, Nám. arm. gen. L. 
Svobodu 16 v Bardejove za rok 2021 neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani 
interných predpisov organizácie.  
 
 
        
V Bardejove 24.3.2022 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Miloš Mikula 
                                                                                      hlavný kontrolór mesta 
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