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Správa
z kontroly príčin kumulovania neuhradených faktúr v Materskej škole na
ul. Rybárskej 50/1743 v Rimavskej Sobote
___________________________________________________________________
V súlade so Zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákonom č.502/2001
Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite, Zákonom č.583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a finančnej disciplíny, Zákona č. 523/2004 Zb.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Zákona č.597/2003 o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ako aj na základe požiadavky
primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka na Zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa
09.10.2012 vykonal hlavný kontrolór kontrolu, mimo plánu hlavných úloh kontrolnej
činnosti, Materskej škôlky na ul. Rybárskej v Rimavskej Sobote.
Kontrolu vykonal :

Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór

Kontrolovaný subjekt:

Materská škola na ul. Rybárskej č. 50/1743 v Rim.Sobote

Dátum vykonanej kontroly: október 2012
Miesto vykonanej kontroly: Areál MŠ a v kancelárii riaditeľky MŠ p.Makšiovej.
Predmetom kontroly boli údaje ohľadom neuhradených faktúr po lehote splatnosti
materskej školy v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, a to konkrétne vo vyššie
uvedenom predškolskom zariadení, z dôvodu že táto MŠ vykazuje najvyššiu
neuhradenú výšku záväzkov voči dodávateľovi tepla
Energobyt, spol. s r.o.
Rimavská Sobota.
Stav k 31.12.2011:
MŠ na ul. Rybárskej mala k 31.12.2011 146 žiakov, 27,1 zamestnancov celkom,
z toho pedagogických 15,1 a nepedagogických 12.
Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:
Bežné výdavky:
rozpočtované
............................... 243.107,skutočné
............................... 248.780,- t.j. na 102,3 %
Kapitálové výdavky:

0,-

Čerpanie rozpočtu bežných výsledkov podľa ekonomickej klasifikácie:
Mzdy (610)
rozpočtované
................................ 142.280,skutočné
................................ 142.123,- t.j. na 99,9 %
Odvody (620)
................................ 51.710,rozpočtované
skutočné
................................ 51.688,- t.j. na 100 %
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Tovary a služby (630)
rozpočtované
skutočné
Bežné transfery (640)
rozpočtované
skutočné

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

48.957,54.809,-

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

160,160,-

t.j. na 112 % !

t.j. na 100 %

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 26.067,- t.j. 42 % z tovarov a služieb.
Neuhradené faktúry
k 31.12.2011
ostali neuhradené vo výške 18.383,29
a predstavovali záväzok voči Energobytu za vykurovanie. Škola uhrádzala len
nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Rozpočet pre MŠ ul. Rybárska na rok 2012 :
Na Zasadnutí MsZ dňa 11.09.2012 v rámci odsúhlasenia rozpočtu na rok 2012
pripadla pre školstvo suma 2.310.000,- z originálnych kompetencií. Na tejto sume
participovala MŠ ul.Rybárska nasledovne:
Bežné výdavky:
z toho Mzdy (610)
Poistné (620)
Tovary a služby (630)

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

234.470,141.800,48.730,43.940,-

Pre porovnanie:
rok 2011 plán .....................................
skutočnosť ...........................

243.107,248.780,-

rok 2012 z plánu 2011
..................
zo skutočnosti 2011.................

96,44 %
94,25 %

Z uvedených čísiel vyplýva trend sporenia aj v roku 2012.

Pre všetky materské školy položka 630 Tovary a služby na rok 2012 predstavuje
sumu 333.397,- z čoho služby za energie predstavujú 52 % z celkových nákladov
položky 630. Pre tento stav možno konštatovať, že finančné prostriedky sú
nepostačujúce a nezohľadňujú zvýšenie cien energií ale najmä nie sú schopné
uhradiť záväzky Mesta voči Energobytu. Tieto vznikajú každý rok opätovne napriek
tomu, že z rezortu školstva bola požadovaná výška akceptovaná.
V návrhu rozpočtu na rok 2012 bola pôvodne suma 2. 270.000,- €. Odsúhlasené bolo
2.310.000,-. Reálna potreba pre školstvo bola však 2.478.489,- €.
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Vyjadrenie riaditeľky MŠ.
Dňa 10.10.2012 bol uskutočnený rozhovor s riaditeľkou MŠ p. Makšiovou. Táto
podala nasledovné vysvetlenia:
Pohľadávka – neuhradené faktúry Energobytu pre MŠ sú k 30.09.2012 vo výške
21.492,03.
Pre porovnanie ostatné škôlky majú nasledovné podlžnosti:
MŠ Rožňavská
......................................... 9.103,34
MŠ Dobšinského ......................................... 10.087,15
(viď prílohu č.1)
MŠ Hatvaniho
........................................ 14.741,01
Z uvedenej tabuľky plynie pre MŠ Rybárska dvojnásobná hodnota záväzku oproti
ostatným škôlkam. Takýto pomer pretrvával od januára po september (viď prílohu
č.2). Nižšie hodnoty boli len počas letného obdobia keď sa nevykuruje.

Materská škola
Ulica Rožňavská
Ulica Dobšinského
Ulica Hatvaniho
Ulica Rybárska

Počet detí
86
82
115
146

Rozloha
vykurovanej
plochy v m²
2 264,00 m²
1 084,00 m²
2 253,21 m²
2 474,00 m²

Ide o 25-ročnú materskú školu, ktorá má oproti ostatným najväčšiu rozlohu. Okná
boli doteraz rozpadnuté. V súčasnej dobe sú už vymenené (63 ks). V minulosti tu bol
veľký únik tepla. Budova nie je zateplená. Vykurovať je potrebné 4 pavilóny a 8 tried
čo vyžaduje veľkú spotrebu tepla.
Na základe vyjadrenia riaditeľky vynulovaný stav záväzkov voči Energobytu ku
koncu roka bol naposledy v roku 2010. Od vtedy je neustále vykazovaný rest kvôli
nedostatočnému prísunu financií od Odboru školstva. Nemohli tak štartovať
s vynulovaným kontom do ďalšieho roku. Neuhradené záväzky sa neustále kumulujú,
keď faktúry z roku 2011 boli uhrádzané až v júni 2012.
Vzhľadom na to, že výplaty je potrebné vyplatiť v termíne do 15. v mesiaci
a finančné prostriedky od školstva prichádzajú až 20. vznikajú resty na uhradenie
služieb, a aj to nie v plnej výške.
Personálnu racionalizáciu nie je možné uskutočniť z dôvodu, že normatív
predpisuje počet detí, počet učiteľov a odučené hodiny.
Riaditeľka sa pokúsila aj o nesystémové opatrenia v rámci úsporných opatrení.
Oddialila začiatok vykurovacieho obdobia z 01.10.2012 (dátum od Energobytu) na
10.10.2012. Kúri sa od 05:00 hod do 15:00 hod. v sobotu a nedeľu sa temperuje.

- 4 Záver a zhrnutie
Vykonanou kontrolou a obhliadkou na mieste bola zistená skutočnosť, že ide
o rozlohou najväčšiu spomedzi iných škôlok v Rimavskej Sobote. Počet detí,
vyučujúcich a ostatného personálu tomu zodpovedá. Tak je to aj ohľadom priestorov.
Možno konštatovať, že prevádzkové náklady v tomto zariadení na vykurovanie sú
úmerné fakturovanej sume a tiež tomu zodpovedajú aj mzdy.
Kontrolou bolo zistené, že úhrady uskutočňované riaditeľkou Materskej školy na
ul. Rybárskej, ale aj ostatnými riaditeľkami materských škôl v Rimavskej Sobote, boli
prioritne uhrádzané výplaty pedagogických a nepedagogických pracovníkov.
V prípade, že zostali ešte finančné prostriedky, následne po 20.-tom dni v mesiaci sa
čiastočne uhrádzajú záväzky voči dodávateľom služieb, resp. neuhrádzajú sa vôbec.
Z uvedeného dôvodu dochádza každý rok ku nabaľovaniu záväzkov aj pre
Energobyt, spol. s r.o. Rimavská Sobota. Finančné prostriedky do potrebnej,
vykázanej skutočnej výšky Odbor školstva sociálnych vecí a kultúry nie je schopný
poskytnúť, pretože nikdy neobdržali potrebnú výšku finančných prostriedkov.
Návrh opatrení
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je k dispozícii žiadny predpis, ktorý by stanovil,
ktoré platby majú byť prioritne uhrádzané, nie je možné vziať na zodpovednosť
žiadnu zodpovednú osobu, resp. uplatniť nápravné opatrenia.
Pre budúcnosť je potrebné, aby vedúci Odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry
usmernil riaditeľky materských škôl podľa možností uhrádzať záväzky pre Energobyt,
pretože voči tomuto dodávateľovi Mesto eviduje záväzky v najvyššej výške.
Záznam bol vypracovaný dňa 11.10.2012

Podpis:

Ing. Ladislav Šťavina
hlavný kontrolór mesta

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

Prílohy:
1 - Stav pohľadávok k 30.09.2012 (od Energobytu),
2 - Zoznam neuhradených faktúr po lehote splatnosti v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota.

So správou za kontrolovaný subjekt boli oboznámení :

JUDr. Štefan Szantó, prednosta MsÚ

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

Mgr. Viliam Vidinský, vedúci odboru školstva
sociálnych vecí a kultúry

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

