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Správa o výsledku kontroly
Oprávnená osoba:: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Ba
aterská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
Povinná osoba: Materská
Predmet kontroly: Kontrola hospodárnosti a efektivity využitia finančných
čných prostriedkov, ktoré boli
schválené pre MŠ v sume 60 685 Eur v rámci 10. zmeny rozpočtu
tu mesta na zasadnutí MsZ dňa
d
19.11.2020 uznesením číslo 115/2020
hospodárnos efektivitu a účel využitia finančných
čných prostriedkov,
prostriedkov ktoré boli
Cieľ kontroly: Zistiťť hospodárnosť,
schválené pre MŠ v sume 60 685 Eur.
11 2020 – 31. 12. 2020
Kontrolované obdobie:: 20. 11.
Miesto a čas
as vykonania kontroly:
kontroly Materská škola 15. 02. 2021 do 15. 03.. 2021
Kontrola bola vykonaná mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti.
innosti. Na základe § 18 f ods. 1
písm. h) zákona 369/1990 o obecnom zriadení, podľa
pod a ktorého HK musí vykonať
vykona kontrolu nakoľko
sa vyskytli skutočnosti,
nosti, ktoré nezniesli odklad.
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho
objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.
skuto
Použitá legislatíva ku kontrole:
Všeobecne záväzné právne predpisy
Zákon 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

-

zákonov
Kontrolne zistenia
Materská škola k dnešnému dňu
dň zo schválnej sumy 60 685 Eur, preinvestoval celkovú sumu
38 285,16. Z tejto sumy boli investície smerované do:
-

Rekonštrukcie
ekonštrukcie existujúcich priestorov budov MŠ a elokovaných pracovísk a to v celkovej
sume 14 177,70 Eur. Jednalo
Jednal sa o výmenu dverí a kľučiek,
iek, nákup okien a parapetov, nákup
žalúzií a opravu miestnosti s výmenou svietidiel.

-

Výpočtová technika v sume 11 244,40 Eur. Najväčšiu
šiu položku tvorí nákup 10 ks
notebookov, nákup tlačiarni,
tlač
licencii Office, montáž projektoru a pokládka FTP kabeláže.
kabeláže

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
IČO: 320 897

Tel. hlavná kontrolórka:
0908 536 797
Mail:
ail: kontrolorka@novabana.sk
www.novabana.sk

VÚB Žiar nad Hronom
č. ú.: 14429422/0200
SK1902000000000014429422
SUBASKBX

Stránkové dni hlavnej kontrolórky:
pondelok, utorok, streda:
8.00 - 11.30 12.00 - 15.00
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-

Vybavenie školských jedální v sume 6 180,40 Eur. Zakúpili sa pracovné stoly, stoly
a stoličky
ky do jedální, prevádzkové
pre
stroje ako mixér, chladnička,
čka, váhy a drobný inventár do
ktorého sa zaraďujú
ďujú taniere, príbory, hrnčeky
hrn
a podobne.

-

Vybavenie MŠ pre všetky pracoviská v sume 4 916,60. V tejto položke je zahrnutý nákup
skríň a skriniek, stolíkov, botník, skrinka na knihy, koberce,
ce, plachty a obliečky.

-

Nákup videovrátnikov v sume 1 352,64 eur.

-

Drobný tovar v sume 413,42 eur.

Veľmi pozitívne
ozitívne hodnotím dôslednosť pri zverejňovaní
ovaní dokumentov ako aj vykonávanie ZKF,
ktorá bol dodržaná pri všetkých zmluvách a faktúrach.
Výhradu v nákupe mám len pri nákupoch okien a dverí, od jedného dodávateľa,
dodávate s identickým
dátumom dodania. Jedná sa o faktúry č. 2020074 v sume 4 021,92 eur a faktúra č. 2020073 v sume
4 684,80 eur. Som za to, že sa tento tovar mal obstarávať
obstaráva spolu a tým pádom by suma presiahla
limit na povinnosť nákup prostredníctvom verejného obstarávania. V tomto prípade by sa tento
spôsob mohol javiť ako úmyselné vyhýbanie sa VO.
Licencie Office Standard a ich následné registrácie a inštalácia boli zakúpené v sume 2 290,40
Eur.
Ministerstvo školstva síce ponúka zadarmo licenčné
licen
programy, no veľkou
ľkou nevýhodou je, že sú
k dispozícií len pri online režime, keď
ke je zariadenie pripojené na internet. Z toho pohľadu, sa
vedenie MŠ rozhodlo zakúpiť licencie, ktoré nebudú pedagógov obmedzovať
obmedzov pripojením na
internet.
Zvyšnú sumu 22 400 Eur, má MŠ v pláne preinvestovať nasledovne:
-

Dva prístrešky s drevenou konštrukciou v MŠ Nábrežná v predpokladanej sume 12 000 Eur
Elektrický varný kotol pre ŠJ Nábrežná v predpokladanej sume 3 300 Eur
Elektrický
rický konvektomat pre ŠJ Nábrežná v predpokladanej sume 9 200 Eur
Montáž dverí a okien s murárskymi prácami v predpokladanej sume 2 700 Eur
WIFI celá budova s napájacími prvkami v predpokladanej sume 2 600 Eur
Web stránka v predpokladanej sume 4 000 Eur

Celková
lková suma plánovaných investícií predstavuje sumu 24 500 Eur. Nakoľko
Nakoľ sa jedná o sumu
vyššiu o 2 100 Eur, pri kúpe a obstaraní plánovaných položiek sa bude musieť prihliadať na túto
skutočnosť a venovaťť zvýšená pozornosť
pozornos nákupom, aby v konečnom zúčtovaní
čtovaní nebol presiahnutý
finančný limit.
Jedinú výhradu, ktorú mám pri plánovaných nákupoch z finančných
čných prostriedkov schválených
pre MŠ je položka web stránka, ktorá je z môjho pohľadu značne
ne preexponovaná a pre organizáciu
akou je MŠ sa nevyžaduje táto služba v tak vysokej investícií.

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
IČO: 320 897

Tel.: 045/6782 800
E-mail:
mail: msu@novabana.sk
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Stránkové dni:
pondelok, utorok, piatok:
7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30
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Odporúčania HK
-

-

Vždy dôsledne zvážiť nákup tovarov, materiálov, služieb v prípade, že sa jedná o rovnaký
druh tovaru, ktorého limit je limitom už na nákup prostredníctvom
prostredníctvom VO nerozdeľovať
nerozde
zákazku ale nakúpiťť prostredníctvom VO.
Pri investícií a zakúpení novej web stránky MŠ, zvážiť
zváži nevyhnutnosť tohto nákupu
a v prípade že sa MŠ rozhodne web stránku zaobstarať,
zaobstara daťť vyhotoviť min. 5 cenových
ponúk od rôznych dodávateľov,
dodávate
aby sa mohol vybrať najhospodárnejší spôsob dodania.

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:
Nakoľko neboli zistené vážne porušenia hlavná kontrolórka nevytvárala Návrh správy, ale len
Správu z kontroly. Tým pádom, neboli zo strany povinnej osoby podané žiadne námietky a celú
správu všetky kontrolované subjekty akceptujú.
Záver:
Z ukončenej
enej kontroly môžem konštatovať,
konštatova že doterajšie investície, ktoré boli schválené pre
MŠ v sume 60 685 Eur v rámci 10. zmeny rozpočtu
rozpo tu mesta na zasadnutí MsZ dňa
d 19.11.2020
uznesením číslo
íslo 115/2020, boli investované
invest
hospodárne, efektívne a účelovo.
čelovo.

za kontrolu:

PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
Ba

...................................

za kontrolovaný subjekt Materská škola Nábrežná : Katarína Štrbová
riaditeľka
ka MŠ Nábrežná

...................................

Dňa 15. 03. 2021
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