












































































 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

S p r á v a 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štiavnik za rok 2019 
 

Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému zastupiteľstvu 

správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

Výkon kontrolnej činnosti  

Hlavná́ kontrolórka obce vykonávala kontrolu z hľadiska dodržiavania  zákonných ustanovení́ 

so zameraním predovšetkým  na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti,  ́

účinnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce a obci 

zvereným majetkom zo strany štátu.  Plnila úlohy vyplývajúce v § 18f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení́ v znení́ neskorších predpisov ( ́ ďalej zákon o obecnom zriadení́ ). Výkon 

kontroly vychádzal z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, ́ nestrannosti a 

aktuálnosti a bol realizovaný́ podľa metodiky uvedenej v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite (ďalej zákon o finančnej kontrole). Výkon kontroly bol realizovaný́ v 

zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na l. a 2. polrok 2019 zo strany oprávneného 

orgánu – Obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

o Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Štiavniku za rok 2018 - 

predmetom kontroly bolo zistiť stav plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 

jednotlivých zasadnutí OZ v roku 2018. Konštatujem, že schválené uznesenia OZ v 

Štiavniku prijaté v roku 2018 boli priebežne plnené. 

✓ bez kontrolných zistení 

 

o Kontrola plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Štiavnik za obdobie 

január až december 2018 - predmetom kontroly boli postupy pri bezhotovostnom 

platobnom styku, úplnosť účtovných dokladov, správnosť zatriedenia výdavkov podľa 

rozpočtovej klasifikácie a vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. decembru 2018. 

Kontrolované boli výpisy z bežných účtov obce, došlé faktúry, účtovné denníky a 

účtovné výkazy. Všetky  finančné výdavky sú realizované rozpočtovými opatreniami. 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, zmeny rozpočtu vykonáva 

OZ a v rozsahu určenom zastupiteľstvom, môže takéto zmeny vykonať aj starosta. V 

priebehu kontroly neboli porušované všeobecno-právne ani interné predpisy 

✓ bez kontrolných zistení 

 

o Obec v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri výkone svojej 

samosprávnej pôsobnosti poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby pre obyvateľov, 

ktorí sú odkázaní na sociálne služby a stanovuje úhradu za tieto služby. Postup a 

podmienky, na základe ktorých obce poskytujú alebo zabezpečujú sociálne služby, 

ako i stanovenie sumy platenia úhrad za sociálne služby, musia byť určené  všeobecne 

záväzným nariadením obce v zmysle § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. Za 
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poskytovanú opatrovateľskú službu za kontrolované obdobie neboli zistené 

nedoplatky. Obec postupovala v zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia. 

✓ bez kontrolných zistení 

 

o Kontrola zameraná na spôsob evidencie  spotreby PHM a olejov pri ich vydávaní zo 

skladu. Evidencia spotreby je vedená povereným zamestnancom a mesačne 

porovnávaná so stavom v účtovníctve.  Pri kontrole  neboli zistené rozdiely v 

porovnaní s údajmi uvádzanými na príslušných účtovných dokladoch obce. 
✓ bez kontrolných zistení 

 

Základným cieľom u všetkých vykonaných finančných kontrolách bolo overenie či u 

zúčtovaných finančných operáciách, boli dodržiavané zásady hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri vynakladaní s verejnými financiami, či bol dodržiavaný schválený 

rozpočet a rozpočtové pravidlá v súlade so zákonmi č. 523/2004 Z.z. a 583/2004 Z.z.,  

náklady, výnosy a zisk, či sa dodržiava finančná disciplína pri pokladničných operáciách. 

Výkon iných odborných činností 

Vypracovanie Odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pre rok 2019 

Vypracovanie Odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2018 

Spracovanie Správy o kontrolnej činností hlavnej kontrolórky za príslušný́ rok. 

 

Výkon ostatných činností 

✓ Aktívna spolupráca pri príprave  záverečného účtu za rok 2018 

✓ Aktívna spolupráca pri príprave všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov a 

smerníc v podmienkach obce. 

✓ Sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

✓ Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva  a sporadicky na pracovných 

rokovaniach orgánov obce. 

✓ Účasť na školeniach zameraných na odbornú́ problematiku a samo vzdelávanie 

v súlade s požiadavkami pre výkon praxe hlavného kontrolóra obce. 

 

ZÁVER 

 

V závere konštatujem, že obec Štiavnik pri výkone samosprávy v roku 2019 dodržiavala 

príslušné právne predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, hospodárne a 

efektívne nakladala s týmto majetkom a postupovala v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. 

 

 

V Štiavniku 06.02.2020 

 

 

 

                                                                                              Bc. Jozefína Šipková 

                                                                                             hlavný kontrolór obce 
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Obec Štiavnik podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa  
§ 6, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto:   

 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
 

č. 1/2020 
 

 
o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

a školskom zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Mgr. Edita Mištriková 
 
 
 
VZN návrh zverejnený na úradnej tabuli 07.02.2020 
VZN bude schválené Obecným zastupiteľstvom Štiavnik dňa 21.02.2020,    uzn. č.227/2020 
VZN nadobudne účinnosť:  
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Článok 1 

Základné ustanovenie 
1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevkov  
      na čiastočnú úhradu: 

a) za pobyt detí v materskej škole,  
b) nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.  
 

 

 

Článok 2 

Materská škola 

 

 
1. Obec Štiavnik, v súlade s § 28 ods. 5 a 6 školského zákona, ako zriaďovateľ materskej školy 

určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole v sume 5 €/ mesiac do 30.08.2020 a 10 €/mesiac od 01.09.2020. 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1) 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom a na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; 
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v ods. 2 tohto 
článku. 

 

Článok 3 

Školská jedáleň 

  

 
1. Obec Štiavnik v súlade s  § 140 ods. 10 školského zákona  ako zriaďovateľ školskej jedálne 

poskytujúcej stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určuje výšku uvedeného príspevku takto: 

 
 
 
 

                                                
1)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Finančný limit na nákup potravín v 2. pásme: 
 

Kategória stravníkov raňajky desiata obed olovrant večera Spolu 

MŠ (stravníci od 2 - 6 rokov) - 0,36  € 0,85 €  0,24 € - 1,45€ 

ZŠ  (stravníci od 6 - 11 rokov) - - 1,15€ - - 1,15€ 

ZŠ  (stravníci od 11- 15 rokov) - - 1,23€ - - 1,23€ 

dospelí (zamestnanci školy) - - 1,33€ - - 1,33€ 

 

Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme 

cudzí stravníci (klienti DSS Št.)     0,73 € 0,60 € 1,41 € 0,40 € 0,89€ 
4,03 € 

 

2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie 
v zmysle § 4 zákona č. 544/2010 Z.Z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a tiež ust. § 140 odst. 
5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 
 
a) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej jedálni 

prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania Zápisného lístka (prihlášky na 
stravu), kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel. 
 

b) V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok určených 
školou) v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z .z. je povinný uhradiť náklady na 
stravu v plnej výške určeného 2. finančného pásma vrátane celej  výšky dotácie za každý 
neodhlásený deň. 
 

c) Ak dieťa MŠ, alebo žiak ZŠ, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil 
diétne jedlo a spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa, túto vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi 
dieťaťa alebo žiaka a to obvyklým spôsobom, napr. poukázaním na účet rodiča v banke, alebo 
osobným prevzatím. 
 

3:  So súhlasom prevádzkovateľa bude každému stravníkovi účtovaný zálohový preddavok na nákup  
     potravín v hodnote 20 €, ktorý  bude slúžiť na krytie nedoplatku za objednanú  stravu bez nároku  
     na dotáciu od štátu (neodhlásenie dieťaťa, žiaka z obedov). 
 
4: Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ, alebo žiaka ZŠ na úhradu na nákup potravín na jedlo sa    
    zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, žiaka podľa  
    osobitného právneho predpisu, ktorý sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, alebo 
    v ZŠ a odobral stravu a do 30.08.2020 bude zákonný zástupca za dieťa doplácať na stravu: 
 

a) Pre dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) v poslednom ročníku 
predškolskej prípravy (predprimárne vzdelávanie) je poplatok na nákup potravín  0,25 € 

 
b) Pre dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata, obed) v poslednom ročníku predškolskej prípravy 

je poplatok na nákup potravín 0,01 € 
 

c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed) je poskytnutie stravy zdarma, 
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d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed) je poplatok na nákup potravín 0,03 €. 

 
5. S účinnosťou od 01.09.2020 bude povinnosť pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka uhradiť 
príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 € za odobratý obed. Tento príspevok na režijné náklady 
sa pripočíta k príspevku na nákup potravín a spolu s ním sa uhrádza. 
 
 
5. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do  
    25. dňa v predchádzajúcom mesiaci (napr. v auguste uhradí stravu na september), v opačnom  
    prípade nebude mať stravu. 

 
 

6.  V súlade s ustanovením § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. obec Štiavnik určuje platiť úhradu  
     režijných nákladov v školskej jedálni a to nasledovne: 

a) dospelí stravníci (zamestnanci školy) za obed 1,46 € (predtým bolo 1,55 €), 
b) cudzí stravníci (klienti DSS Štiavnik) za celodennú stravu 2,46 € (predtým bolo 2,55 €). 
 

7.   Na základe  ods. 2 a 3 tohto článku je cena jedla pre dospelých stravníkov vrátane režij- 
      ných nákladov nasledovná: 

a) pri odbere jedného jedla – obeda: 2,79 €  - dospelý stravník – zamestnanec ZŠ, MŠ 
                                                       2,87 €  - dospelý stravník – klient DSS 
 

          b) pri celodennej strave (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera): 6,49 € (predtým  6,58 €) 
 

8.  Príspevok cudzích stravníkov pri odbere celodennej stravy sa uhrádza vopred do 10-teho dňa  
     príslušného mesiaca vedúcej školskej jedálne Štiavnik. 
 
 

Článok 4 
Kontrolná činnosť 

 
l. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: poverení zamestnanci obecného úradu,  
hlavný kontrolór obce a  poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v  Štiavniku uznesením č.227/2020 dňa  

    21.02.2020. 

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik, ktoré bolo 
schválené Obecným zastupiteľstvom Štiavnik - uznesením dňa 01.03.2019 uznesením č.18/2019 
a dodatok č. 1/2019 k uvedenému VZN, schválený Obecným zastupiteľstvom č. 
uzn.146/2019. 

 
 

                                 Ing. Štefan Vároš, v.r. 
                                              starosta obce 


