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Správa o výsledku kontroly
Oprávnená osoba:: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Ba
Povinná osoba: MŠ
Š Nábrežná,
Nábrežná Základná škola Jána Zemana,, Základná umelecká škola
Predmet kontroly: Kontrola Hospodárnosti finančných
finan ných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR v
organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola, použitých
z rozpočtu mesta Nová Baňa
ňa v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
Cieľ kontroly: Zistiťť hospodárnosť
hospodárnos finančných
ných prostriedkov pri nákupe do 2 000 Eur, porovnať
jednotlivé subjekty a v prípade veľkých
ve
rozdielov medzi položkami zistiťť príčinu
príč
ich vzniku.
Kontrolované obdobie:: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020
Miesto a čas
as vykonania kontroly:
kontrol MŠ, ZŠ, ZUŠ od 11. 01. 2021 do 22.. 01. 2021
innosti hlavnej kontrolórky mesta Nová
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti
Baňa na I. Polrok 2021,, uznesením č. 126/2020 zo dňa 29. 12. 2020 , v zmysle §18d ods. 1 zákona
č. 369/1990 ZB. o obecnom
becnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č.
č 357/2015 Z.
z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.
skuto
Použitá legislatíva ku kontrole:
kontro
1.
Všeobecne záväzné právne predpisy
Zákon 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:
námietky
Nakoľko
ko neboli zistené vážne porušenia a odchýlky, ktoré boli zistené boli odkomunikované počas
kontroly, hlavná kontrolórka nevytvárala Návrh správy, ale len Správu z kontroly. Tým pádom,
neboli zo strany povinnej osoby podané žiadne námietky a celú správu
sprá
všetky kontrolované
subjekty akceptujú.

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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Kontrolne zistenia

Názov
Telekomunikačné služby
Softvér
Školenia, cestovné, zdravotné
prehliadky
Servis, údržba, služby
Didaktické a učebné
ebné pomôcky
Tonery
Papier
Poštovné
Čistiace a hygienické prostriedky
rostriedky
Drobný tovar
Nábytok a spotrebiče

MŠ

ZŠ

ZUŠ

1 953
1 618

462
1 615

682
1 475

1 117
14 320
4 950
584
502
202
4 220
1 362
11 440

2 330
12 409
10 760
484
382
352
3 900
4 357
16 004

20
3 536
3 074
1 100
269
260
663
1110
110

Zoznam položiek v jednotlivých skupinách:
Telekomunikačné
né služby: telefóny a internet
Softvér: licencie, programové zabezpečenie,
zabezpe enie, najmä firmy: Jablotron, Datalan, Korwin, Eset...
Školenia, cestovné, zdravotné prehliadky: školenia zamestnancov, webinár, prednášky, cestovné
náhrady, vstupné zdravotné prehliadky
Servis, údržba, služby: Servis techniky, zapájanie spotrebičov,
spotrebi
prenájom rohoží, inštalácie, revízie,
BOZP, materiál na údržbu napr. benzín, údržbárky materiál, farba na maľovanie,
ma
rôzne opravy,
odborné prehliadky
Didaktické pomôcky: učebnice,
ebnice, zošity, hračky,
hra
v prípade ZUŠ napr. hudobné nástroje, maliarske
potreby
Drobný tovar: kancelársky tovar, rôzny drobný tovar do kuchyne ako napr. misky, termoboxy,
nádoby, príbor, rohože, dávkovače
dávkova mydla, zásobníky utierok,
ok, teplomery, utierky, obliečky,
oblie
plachty....
Nábytok a spotrebiče:
e: pracovné stoly, stoličky
stoli
a stoly, skrinky, botníky, žáluzie, PC, chladnička,
chladni
práčka, žehlička,
ka, germicídne žiariče,
žiari sedací vak, dvere, vysávač lístia, žáluzie....
V tabuľke
ke sú znázornené odchýlky
o
v súhrnne finančných
ných položiek. Pri odchýlke smerom
nahor sa jedná o položku Telekomunikačné
Telekomunika né služby , kde MŠ vykazuje oproti ZŠ a ZUŠ viditeľný
nárast v nákladoch.. Zo strany MŠ to bolo zdôvodnené potrebou pokryť
pokryť mobilným zabezpečením
zabezpe
4
strediská a to: Elokované
lokované triedy na ulici Štúrová, Kolibská , MŠ Nábrežnú a ŠJ Nábrežná, spolu
s nákladmi na internet.
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Tel.: 045/6782 800
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VÚB Žiar nad Hronom
č. ú.: 14429422/0200
SK1902000000000014429422
SUBASKBX

Stránkové dni:
pondelok, utorok, piatok:
7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30

Mestský úrad Nová Baňa
N á m e s t i e

s l o b o d y

1 ,

9 6 8

0 1

N o v á

B a ň a

V ZUŠ sa jedná o položku tonery, kde je rovnako viditeľné
vidite né zvýšenie nákladov.
Dôvodom tohto zvýšenia je nová tlačiareň
tla
od spoločnosti Regionpress, ktorá v rámci programu
„Regionpress Sociálna tlačiareň
čiareň“ umožňuje získať na dobu 48 mesiacov prenájom multifunkčnej
multifunk
tlačiarni
iarni za sumu 1,99 eur bez DPH/mesiac, čo za celú dobu prenájmu činí výšku nákladov na
prenájom 95,52 eur bez DPH a po skončení nájmu má ZUŠ právo na odkúpenie tlačiarne
tla
v sume 1
eur bez DPH.
Podmienkou počas
as doby prenájmu je , že prenajímateľ
prenajímate ( v tomto prípade ZUŠ), je povinný používať
používa
na prevádzku tlačiarne výlučne
čne spotrebný materiál dodaný poskytovateľom.
poskytovateľom. Z tohoto dôvodu bolo
odobratých niekoľko
ko kusov tonerov v rámci štartovacieho balíka, ktoré v konečnom
kone
súhrne túto
položku navýšili. V budúcom období sa už táto položka opakovať
opakovať nebude, nakoľko
nako
tonerov je
dostatok po zvyšnú ččasťť obdobia nájmu tlačiarne.
tla iarne. Pri porovnaní cenníka spotrebného materiálu
a štandardných cien na internete s cenami poskytovateľa,
a, sú ceny za tonery ponúkané
poskytovateľom v štandardnej trhovej cene.
Zmluva bola podpísaná dňa
ňa 30. 07. 2020 a nájom sa končí dňom
om 30. 07. 2024.
Pri kontrole zverejnenia zmluvy bolo zistené,
zistené, že zmluva nebola zverejnená spôsobom, akým to
určuje zákon č.. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám, na čo bola organizácia
upozornená. Pozitívne hodnotím rýchlu reakciu na vzniknuté porušenie zákona a takmer okamžitú
nápravu.
Zelenou farbou je zvýraznená odchýlka smerom nadol, to znamená náklady sú niekoľko
nieko
násobne nižšie oproti ostatným dvom kontrolovaným subjektom.
Tieto náklady boli zaznamenané
aznamenané len v kontrolovanom subjekte ZUŠ a to pri položkách : Školenia,
cestovné náhrady, vstupné prehliadky,
prehl
Servis, údržba, služby a čistiace a hygienické prostriedky.
Tento rozdiel je spôsobený najmä pandémiou Koronavírusu,
oronavírusu, kedy musela byť prevádzka značnú
dobu v ZUŠ obmedzená resp. prerušená. Tým pádom sa náklady na čistiace prostriedky, školné,
cestovnéé alebo na rôznu údržbu a servis výrazne znížili.
Pri položke Nábytok a spotrebiče v ZUŠ sa nenachádza žiadny údaj, nakoľko
nako
pri nákupe
týchto tovarov nebola v kontrolovanom období zaznamenaná položka do 2 000 eur.

Záver:
Z ukončenej
enej kontroly môžem konštatovať,
konštatova , že kontrolované subjekty nakladajú s finančnými
operáciami do 2 000 eur hospodárne a účelovo.
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streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30
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PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
Ba

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

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

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

za kontrolovaný subjekt Základná škola Jána Zemana:
Zemana Mgr. Mária Jankoveová
riaditeľka
ka ZŠ Jána Zemana

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

za kontrolovaný subjekt Základná umelecká škola:
škola Mgr. Marta Urdová
riaditeľka ZUŠ

....................................
Dňa 22. 01. 2021
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