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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM
na 14. zasadnutí uznesením č.14/08 vyplývajúcich zo Správy z kontroly
hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
školou Riazanská 75, Bratislava

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok
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Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM
na II. polrok 2018, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením
č.26/05 dňa 12.06.2018 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti
samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako
oprávnená osoba, vykonal kontrolu splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich zo
Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
školou Riazanská 75, Bratislava, uložených MZ MČ B-NM na 14. zasadnutí dňa
13.09.2016 uznesením č.14/08 u povinnej osoby : Základná škola s materskou
školou Riazanská 75, Bratislava.
Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie prijatých nápravných opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov, vyplývajúcich z predmetnej kontroly a preveriť
preúčtovanie dodaných účtovných dokladov a zostavenie novej knihy došlých faktúr
na základe vykonanej rekonštrukcie účtovníctva kontrolovanej organizácie za roky
2014 a 2015.
Program kontroly bol zameraný na splnenie nápravných opatrení prijatých MZ
MČ B-NM na 14. zasadnutí dňa 13.09.2016 uznesením č.14/08 :
Miestne zastupiteľstvo
B. ukladá :
1. Riaditeľke Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75
zabezpečiť externou spoločnosťou vykonanie kompletnej rekonštrukcie
účtovníctva školy s cieľom zistenia skutočného stavu pohľadávok a záväzkov
organizácie
2. Starostovi mestskej časti
Na základe zdokumentovaných zistení porušenia zákonov v riadiacej činnosti
organizácie riešiť vzniknutú situáciu v riadení Základnej školy s materskou
školou, Riazanská 75.
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SPRÁVA
z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na
14. zasadnutí uznesením č.14/08 vyplývajúcich zo Správy z kontroly
hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou
Riazanská 75, Bratislava
___________________________________________________________________

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru
kontroly ako oprávnená osoba, vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru
miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018, schváleného uznesením MZ MČ
B-NM č.26/05 zo dňa 12.06.2018 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej
činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich
zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola
s materskou školou Riazanská 75, Bratislava, uložených MZ MČ B-NM na
14. zasadnutí dňa 13.09.2016 uznesením č.14/08 u povinnej osoby : Základná škola
s materskou školou Riazanská 75, Bratislava.
Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie prijatých nápravných opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov, vyplývajúcich z predmetnej kontroly a preveriť
preúčtovanie dodaných účtovných dokladov a zostavenie novej knihy došlých faktúr
na základe vykonanej rekonštrukcie účtovníctva kontrolovanej organizácie za roky
2014 a 2015.
Kontrolu vykonali :
- Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór
- Ing. Ján Dubravec, špecialista pre oblasť kontrolnej činnosti
- JUDr. Zuzana Šiserová, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú
činnosť
- Elena Makytová, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť
- Ing. Ivan Sýkora, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť
Kontrola bola vykonaná v čase od 02.07.2018 do 28.09.2018 v kontrolovanom
subjekte.
Správa bola riaditeľovi ZŠsMŠ odovzdaná dňa 12.12.2018

Program kontroly bol zameraný na splnenie nápravných opatrení prijatých MZ
MČ B-NM na 14. zasadnutí dňa 13.09.2016 uznesením č.14/08 :
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Miestne zastupiteľstvo
B. ukladá :
1. Riaditeľke Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75
zabezpečiť externou spoločnosťou vykonanie kompletnej rekonštrukcie
účtovníctva školy s cieľom zistenia skutočného stavu pohľadávok a záväzkov
organizácie
2. Starostovi mestskej časti
Na základe zdokumentovaných zistení porušenia zákonov v riadiacej činnosti
organizácie riešiť vzniknutú situáciu v riadení Základnej školy s materskou
školou, Riazanská 75.
Stav na úseku činnosti kontrolovaného subjektu bol zisťovaný nepriamou
kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly.
Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo
preukázané, že kontrolované činnosti boli zabezpečované nasledovne :
Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM
na I. polrok 2016, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, bola
v organizácii Základná škola s materskou školou na Riazanskej ul.č.75, vykonaná
riadna kontrola hospodárenia, ktorej cieľom bolo preveriť finančné hospodárenie za
obdobie rokov 2014-2015 so zameraním na čerpanie rozpočtovaných finančných
prostriedkov podľa stredísk organizácie, t.j. základnej školy, dvoch materských škôl,
školskej jedálne, školského klubu detí, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu
a inventarizáciu majetku podľa stredísk organizácie.
Vykonanou kontrolou Útvarom miestneho kontrolóra boli zistené závažné
nedostatky, súvisiace s porušovaním ustanovení zákona č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ustanovení zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako
i ustanovenia zákona č.152/1994 Z.z. o Sociálnom fonde v znení neskorších
predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov. Kontrolná skupina preverila predložené účtovné doklady
a konštatovala, že účtovníctvo organizácie je vedené nesprávne, nepresne, neúplne
a nepreukázateľne. Na základe zistení, ktoré boli uvádzané v predkladanej správe,
konanie nakladania s finančnými prostriedkami pri úhradách faktúr zakladalo
podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery v zmysle § 213 zákona
č.300/2005 Z.z. Trestného zákona. Na základe vyššie popísaných zistení miestny
kontrolór podal dňa 05.09.2016 „Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo
veci spáchania trestného činu sprenevery v zmysle § 213, zákona č.300/2005 Z.Z.
Trestného zákona“ na Okresnú prokuratúru Bratislava III.
Správa z kontroly bola prerokovaná v miestnom zastupiteľstve MČ B-NM dňa
13.09.2016. Miestne zastupiteľstvo na základe zdokumentovaných zistení porušenia
zákonov v riadiacej činnosti organizácie po prerokovaní správy prijalo dve uznesenia,
ktorými bolo potrebné riešiť zistený stav.
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K bodu 1/
Pri kontrole v organizácii ZŠsMŠ Riazanská 75, v roku 2016, bolo kontrolnej
skupine počas vykonávania kontroly nahlásené zo strany vedenia organizácie, že
v novembri 2015 došlo v účtovníctve organizácie k strate účtovných programov a dát,
kde podľa vyjadrenia správcu počítačovej siete REVAY SUPPORT, s.r.o. : „Z dôvodu
automatickej obnovy operačného systému Windows Vista, ktorý bol nainštalovaný na
počítači určenom na účtovníctvo, došlo k sformátovaniu pevného disku počítača
a k strate účtovných programov a dát. Po zistení týchto skutočností sme sa pokúsili
dáta obnoviť pomocou špeciálnych programov, ktoré však obnovili iba niektoré dáta.
Obnova dát trvala skoro týždeň. Následne, v spolupráci so spoločnosťou Trimmel
/tvorca účtovného programu/, sa postupne obnovovali účtovné dáta. Niektoré
účtovné dáta sa úplne stratili a bolo potrebné ich nanovo nahadzovať do systému“.
Uvedená strata účtovných programov a dát, ako aj práceneschopnosť
účtovníčky kontrolovanej organizácie počas celého obdobia trvania kontroly, sa
podieľala na nepredložení účtovných dokladov za kontrolované obdobie, keď nebol
vôbec predložený výdavkový účet za mesiace september, november a december
2015, príjmový účet za mesiace marec, november 2015 a potravinový účet za
mesiace október, november a december 2015, účet sociálneho fondu za roky 2014 2015, vrátane nefungujúcej spolupráce pri výkone samotnej kontroly. Uvedené
doklady boli doložené cca 2 týždne pred plánovaným ukončením kontroly.
Predloženie vyššie uvedených dokladov, ako aj mnohých iných účtovných dokladov,
bolo opakovane urgované u riaditeľky školy s tým, že nie je zrejmé, či sa chýbajúca
účtovná dokumentácia stratila, alebo sa nachádza u účtovníčky školy na domácej
adrese /obec Jelka/.
Po predložení dokladov bol kontrolou zistený nesúlad vo vedení účtovníctva,
keď faktúry boli dodané v balíkoch, bez zosúladenia s bankovými príkazmi na
úhradu, likvidačnými listami, chýbali výpisy z jednotlivých bankových účtov
organizácie a mnoho bankových príkazov na úhradu nebolo do skončenia kontroly
dodaných vôbec. K faktúram neboli priložené objednávky, prípadne zmluvy,
kontrolné listy o vykonaní prác, dodacie listy a pod.. Nakoľko nebolo možné podľa
predložených dokumentov vykonať kontrolu účtovníctva, útvar kontroly musel
vykonať čiastočnú rekonštrukciu účtovných dokladov podľa dodatočne doložených
výpisov z jednotlivých bankových účtov a následne porovnať dodané doklady
s dokladmi podľa výpisov z účtov a pokladne organizácie. Ďalej bolo zistené, že nie
všetky účtovné doklady sú založené v účtovnej dokumentácii organizácie /faktúry,
výpisy, ID, príkazy na úhradu, zmluvy a iné/.
Kontrolou bolo zistené, že v knihe došlých faktúr boli zapísané došlé faktúry,
ktoré boli aj podľa výpisov z banky uhradené, ale neboli fyzicky doložené, chýbali aj
objednávky, prípadne zmluvy. V takýchto prípadoch sa kontrolná skupina obracala
na dodávateľov so žiadosťou o zaslanie kópie faktúr, prípadne aj objednávok. Nie
všetky faktúry sa podarilo pre účtovníctvo zabezpečiť. Pri kontrole potravinového
účtu organizácie bolo zistené, že faktúry boli uhrádzané na iné čísla účtov, ako boli
na faktúrach uvedené, čo viedlo kontrolnú skupinu k dôslednej kontrole, pri ktorej
bolo dokázané, že došlo k trestnému činu sprenevery v zmysle § 213 zákona
č.300/2005 Z.z. Trestného zákona.
V prípade ostatných výdavkových účtov boli zistené nezrovnalosti, hlavne pri
úhradách faktúr za dodanú energiu a teplo, vodné a stočné, telekomunikačné služby
a iné, ktoré boli splácané zálohovo, bez preukázanej evidencie úhrad. Vzhľadom na
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časovú náročnosť rekonštrukcie účtovníctva, keď kontrola mala byť ukončená
k 31.03.2016 a bola ukončená až 25.08.2016, bolo zo strany miestneho kontrolóra
MČ B-NM navrhnuté opatrenie, ktoré Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM prijalo
a svojím uznesením č.14/08 zo dňa 13.09.2016 uložilo :
„Riaditeľke Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75
zabezpečiť externou spoločnosťou vykonanie kompletnej rekonštrukcie účtovníctva
školy s cieľom zistenia skutočného stavu pohľadávok a záväzkov organizácie“.
K zabezpečeniu realizácie uvedeného uznesenia došlo až v roku 2017, kedy
uznesením MZ MČ B-NM č.20/07 zo dňa 30.06.2017 bola schválená zmena rozpočtu
MČ B-NM na rok 2017 v časti bežných výdavkov /BV/ vo výške 20.000,00 €
/z rezervy na BV ZŠ s MŠ/, t.j. zvýšenie rozpočtových prostriedkov v uvedenej výške
pre organizáciu ZŠsMŠ Riazanská 75 na rekonštrukciu účtovníctva za obdobie rokov
2014 a 2015. Verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky bolo zriaďovateľom
školy vykonané podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, výzva
na predkladanie ponúk bola zo dňa 31.07.2017. V lehote na predloženie ponuky boli
doručené 2 ponuky, z ktorých bola vybraná ponuka od uchádzača : MKMs s. r.o.,
Galvaniho 12/B, BA s celkovou cenou vo výške 13.200,00 € s DPH. Správa
z vykonanej rekonštrukcie účtovníctva ZŠsMŠ Riazanská 75 bola vypracovaná dňa
18.12.2017 a doručená objednávajúcej organizácii. Fakturovaná suma za dodanú
zákazku bola v súlade s cenovou ponukou podľa faktúry EVC 10/2018 z 08.01.2018
a faktúra bola na web. sídle školy zverejnená dňa 29.01.2018.
V priloženej správe firma MKMs s. r.o., BA, v úvode konštatuje, že bolo
potrebné do procesu kontroly vniesť poriadok, nakoľko účtovníctvo v období rokov
2014 - 2015 bolo vedené chaoticky, nespĺňalo náležitosti účtovania podľa zákona
o účtovníctve.
Pri rekonštrukcii účtovníctva sa zamerali na oblasť Knihy došlých faktúr, kde
podľa doloženej Správy chýbali originály dodávateľských faktúr spolu s likvidačnými
listami, ktoré porovnávali s bankovými výpismi. Z dodaných originálnych
dodávateľských faktúr nebolo možné ich riadne zoradenie, zaúčtovanie a zapísanie
do Knihy došlých faktúr. Pre rýchlejší a prehľadnejší systém boli všetky originály
dodávateľských faktúr zoradené v rámci samostatnej evidencie a k bankovým
výpisom boli priložené fotokópie faktúr, ako aj likvidačných listov. Chýbajúce faktúry
boli dodatočne vyžiadané od dodávateľov, zaradené do pomocnej evidencie
a následne zaúčtované do nákladov. Po doplnení pomocnej evidencie bola nanovo
zostavená Kniha došlých faktúr.
Ako ďalšie bola vykonaná rekonštrukcia pokladne. V pokladni boli preúčtované
pokladničné doklady k bežným drobným nákupom všeobecného materiálu, poštové
služby, hotovostné úhrady dodávateľských faktúr, vyúčtovania pracovných ciest,
úhrady za školenia a konferencie a dotácie pokladne. Po preúčtovaní pokladničných
dokladov, kde boli opravené súčty jednotlivých účtovných zápisov podľa reálneho
stavu, sa pokladňa účtovnej jednotky dostala k 31.12.2015 do mínusového stavu,
a to v čiastke - 107,93 €, čím došlo k porušeniu zákona o účtovníctve.
Ďalej boli do evidencie interných dokladov preúčtované iba tie doklady, ktoré
boli fyzicky k dispozícii. Chýbali napr. mzdy za 7/2014, 8/2015, nevyčerpané
dovolenky, odpisy za rok 2014 a časť predpisov za prenájmy.
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Pri
rekonštrukcii
účtovníctva
sa
postupovalo
podľa
dodaných
odkontrolovaných výpisov zo 6 účtov organizácie ZŠsMŠ Riazanská 75.
V závere správy účtovná skupina firmy MKMs s.r.o., BA, konštatuje, že
preverila predložené účtovné doklady za roky 2014 - 21015, ktoré preukázateľne
vykazovali nedostatky nesprávneho a neúplného vedenia účtovníctva v súlade so
zákonom o účtovníctve. Vykonaním rekonštrukcie účtovníctva boli všetky dodané
účtovné doklady preúčtované a na základe toho bola zostavená nová kniha došlých
faktúr, v ktorej sú zaevidované úhrady, týkajúce sa daných dodávateľských faktúr.
V prípade, že bola realizovaná úhrada na iný účet, ako bol uvedený na dodávateľskej
faktúre, boli tieto úhrady účtované ako nesprávne úhrady a sú uvedené v osobitnej
tabuľke. Taktiež boli vyčíslené duplicitné úhrady dodávateľských faktúr, ktoré sú
uvedené v osobitnej prílohe.
Porovnaním zoznamov zistených úhrad na iný účet ako bol uvedený na
dodávateľskej faktúre, ktorý vyhotovila firma MKMs s.r.o., BA, so zisteniami kontroly
vykonanej Útvarom kontroly MČ B-NM v roku 2016 a zaslaných na Okresnú
prokuratúru Bratislava III. ktoré zakladali podozrenie zo spáchania trestného činu
sprenevery v zmysle § 213 zákona č.300/2005 Z.z. Trestného zákona, neboli zistené
žiadne rozdiely. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné doplniť podanie na Okresnú
prokuratúru Bratislava III..
Záver :
Na základe vyššie popísaných skutočností možno konštatovať, že prijaté
uznesenie bolo splnené. Externou spoločnosťou bolo zabezpečené vykonanie
kompletnej rekonštrukcie účtovníctva školy s cieľom zistenia skutočného stavu
pohľadávok a záväzkov organizácie. Na základe uvedených zistení bolo následne
upravené účtovníctvo organizácie ZŠsMŠ Riazanská 75.
K bodu 2/
Z vyššie uvedeného vyplýva, že kontrolou, vykonanou v organizácii ZŠsMŠ
Riazanská 75 v roku 2016, boli potvrdené zistené závažné nedostatky v riadení
organizácie. Kontrolná skupina v predloženej správe z kontroly konštatovala, že
účtovníctvo organizácie je vedené nepreukázateľne, nesprávne, nepresne a neúplne.
Pri riadení organizácie došlo k porušeniu zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, ustanovení zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ustanovení zákona
č.152/1994 Z.z. o Sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a zákona
č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Na základe doložených zistení miestny kontrolór podal dňa 05.09.2016 „Trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci spáchania trestného činu sprenevery
v zmysle § 213, zákona č.300/2005 Z.Z. Trestného zákona“ na Okresnú prokuratúru
Bratislava III.
Správa z kontroly bola prerokovaná v miestnom zastupiteľstve MČ B-NM dňa
13.09.2016. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní správy prijalo uznesenie,
v ktorom uložilo :
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„Starostovi mestskej časti
Na základe zdokumentovaných zistení porušenia zákonov v riadiacej činnosti
organizácie riešiť vzniknutú situáciu v riadení Základnej školy s materskou školou,
Riazanská 75“.
Prijatie uvedeného uznesenia predpokladalo ukončenie pracovného pomeru
s riaditeľkou ZŠsMŠ Riazanská Ing. Emíliou Pošvancovou, v zmysle § 68, ods. 1/,
písme. b/ zákona č.311/2001 Z.Z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, t.j.
okamžitým skončením pracovného pomeru.
V ďalšom malo byť vykonané v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov § 16, ods. 4, písm. c/ uzavretie účtovných kníh a podľa
§ 17, ods. 6 vykonaná mimoriadna účtovná závierka, ktorej súčasťou je podľa § 29
uvedeného zákona vykonanie inventarizácie, ktorou sa overuje či stav majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Vyššie uvedený postup vykonaný nebol, čím nebol novovymenovanému riaditeľovi
odovzdaný súpis majetku organizácie ZŠsMŠ Riazanská, za ktorý zodpovedá.
Starosta MČ B-NM sa s riaditeľkou organizácie ZŠsMŠ Riazanská 75 dohodol
na ukončení pracovného pomeru dohodou a z uvedeného dôvodu bolo vypísané
výberové konanie na riaditeľa organizácie ZŠsMŠ Riazanská. Víťazom výberového
konania sa stal PhDr. Ján Papuga PhD.. Zriaďovateľom bol do funkcie vymenovaný
ku dňu 14.11.2016.
Novovymenovaný riaditeľ školy poveril neoprávnene, t.j. spätne, dňom
01.11.2016 funkciou zástupcu riaditeľa školy pre 2. stupeň a ekonomickú časť na
úseku pedagogických zamestnancov Ing. Emíliu Pošvancovú, ktorá zastávala funkciu
riaditeľa školy ZŠsMŠ Riazanská do 30.11.2016. Ku dňa 30.11.2016 riaditeľ školy
zrušil funkciu zástupcu riaditeľa školy pre 2.stupeň a ekonomickú časť na úseku
pedagogických zamestnancov ZŠsMŠ Riazanská 75 a na tomto základe rozviazal
s menovanou pracovný pomer dohodou podľa § 76 ods.2, písm. c/“ Zákonníka práce
k 31.11.2016.
Menovanej bolo organizáciou vyplatené odstupné vo výške trojnásobku
priemerného mesačného zárobku /4.686,00 €/, t.j. pracovný pomer v organizácii mal
trvať podľa Zákonníka práce 10-20 rokov. Pracovná zmluva Ing. Emílie Pošvancovej
s organizáciou bola uzatvorená dňa 28.01.2010 s nástupným dňom 01.02.2010.
K uvedenému je potrebné uviesť, že rozviazanie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov sa riadi § 63 ods.1 písm. a/ Zákonníka práce a paragraf,
uvádzaný vo výpovedi, hovorí o odstupnom. Ustanovenie § 63 sa týka výpovedných
dôvodov zo strany zamestnávateľa /“výpoveď z organizačných dôvodov“/. Ak sa
zamestnanec stal nadbytočným z dôvodu organizačných zmien a jeho pracovný
pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, patrí mu pri skončení
pracovného pomeru odstupné vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného
zárobku /§ 63 ods.1 písm. b/.
Z vyššie uvedených zistení vyplýva, že organizácia nepostupovala v súlade
s ustanoveniami ZP, ako i interným predpisom školy, t.j. Pracovným poriadkom pre
pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických
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zamestnancov – čl.9 /titul na základe ktorého bol rozviazaný pracovný pomer, výška
odstupného/.
Dovtedajší zástupca riaditeľky školy Mgr. M.T., ktorý uvedenú funkciu
vykonával do 01.09.2016, bol z tejto funkcie odvolaný „na základe ústnej žiadosti
zo dňa 30.08.2016“ /podľa doloženého listu v osobnom spise Mgr. M.T.
s nepodpísaným prevzatím/. Podľa tohto listu sa Mgr. M.T. „ vzdáva funkcie zástupcu
riaditeľky školy pre ekonomickú činnosť na úseku pedagogických zamestnancov“,
odo dňa 01.09.2016.
V mesiaci november Ing. Emília Pošvancová, ktorá bola vymenovaná do
funkcie zástupcu riaditeľa od 01.11.2016, mala vykázané odpracovanie iba 6 dní z 22
dní pracovného fondu, a to z titulu čerpania dovolenky a osobných prekážok v práci
/výplatný lístok, evidencia dochádzky/. Ku dňu 30.11.2016 bola uvedená funkcia
zrušená. V uvedenom období nedošlo k riadnemu odovzdaniu funkcie riaditeľa
ZŠsMŠ Riazanská 75.
Podľa § 76, ods.1 Zákonníka práce patrí zamestnancovi pri skončení
pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného
zárobku. Odstupné u menovanej bolo priznané z určeného mesačného funkčného
platu s účinnosťou odo dňa 01.11.2016 /tarifný plat, platová tarifa, zvýšenie platovej
tarify, osobný príplatok, príplatok za riadenie, kreditový príplatok/. Tento funkčný plat
jej riaditeľ školy určil /okrem osobného príplatku/, vo výške, aký jej bol určený
zriaďovateľom, kedy bola zamestnaná vo funkcii riaditeľky školy, t.j. ponechal jej
i príplatok za riadenie vo výške 250,- € /zástupcovia riaditeľa na uvedenej škole
poberali za zastupovanie 70,- € a 80,- €/. Osobný príplatok bol u menovanej ku dňu
01.11.2016 zvýšený zo 161,- € /určený zriaďovateľom/ na 230,- €.
Záver :
Na základe vyššie popísaných skutočností možno konštatovať, že prijaté
uznesenie o vyriešení vzniknutej situácie v riadení Základnej školy s materskou
školou, Riazanská 75 bolo splnené.
Kontrolná skupina konštatuje, že neukončením pracovného pomeru
s riaditeľkou ZŠsMŠ Riazanská Ing. Emíliou Pošvancovou,v zmysle § 68, ods. 1/,
písme. b/ zákona č.311/2001 Z.Z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, t.j.
okamžitým skončením pracovného pomeru došlo zo strany vedenia Miestneho úradu
Bratislava – Nové Mesto k neoprávnenému poskytnutiu mzdových prostriedkov
bývalej riaditeľke ZŠsMŠ.
Zároveň konštatuje, že nebola vykonaná mimoriadna účtovná závierka, ktorej
súčasťou je vykonanie inventarizácie, ktorou sa overuje či stav majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Nakoľko vyššie
uvedený postup vykonaný nebol, nemohol byť novovymenovanému riaditeľovi
odovzdaný súpis majetku organizácie ZŠsMŠ Riazanská, za ktorý zodpovedá.
Novovymenovaný riaditeľ organizácie ZŠsMŠ prevzal riadenie bez uzatvorených
finančných a majetkových vstupov.
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