
Hlavný kontrolór obce Čavoj 

 

Správa o výsledku vykonanej kontroly  

 

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite          

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám správu o činnosti a výsledku kontroly, 

ktorá bola vykonaná v mesiaci december 2022 a január 2023. Kontrolná činnosť bola 

vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

druhý polrok 2022.   

 
 
Predmet kontroly: Kontrola výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v MŠ, 

ŠJ a ŠKD v zmysle VZN č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov                     

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čavoj  a v zmysle jeho 

dodatkov č. 1, 2, 3 4. v I. polroku 2022. 
 
Miesto výkonu kontroly:  Základná škola s materskou školou Čavoj 

 

Termín výkonu kontroly: december 2022, január 2023 (10.01.2023) 
 
Prítomný zástupca kontrolovaného subjektu: Mária Kalfasová  

  
     Výšku príspevkov a podmienky úhrady má obce upravenú vo VZN č. 3/2012 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Čavoj  a v zmysle jeho dodatkov č. 1, 2, 3 a  posledný dodatok č. 4  účinný 

od 1.9.2022. 

  

Ku kontrole boli predložené  zoznamy žiakov prijatých do ŠKD a MŠ, výpisy príjmového 

účtu ZŠ s MŠ za mesiace január až jún 2022, príjmové pokladničné doklady, 

 

Kontrolné zistenia ŠKD: 

 v ŠKD je rozhodnutím prijatých 13 žiakov,  

 v správnej výške (á 3,00 €/mesiac a 2,00 €/mesiac) uhrádzajú zákonní zástupcovia 

žiaka  príspevky podľa VZN č. 3/2012, 

 v sledovanom období nebola podaná žiadosť zákonného zástupcu žiaka prijatého do 

ŠKD o zníženie alebo odpustenie príspevku z dôvodu jeho poberania dávky v hmotnej 

núdzi alebo príspevku k dávke k hmotnej núdzi, 

 príspevky za žiaka sú uhrádzané hotovostne vychovávateľke, ktorá polročne odovzdá 

ekonómke finančné prostriedky a tá ich odvedie na účet ZŠ s MŠ, 

 evidenciu o zaplatených príspevkoch vedie ekonómka ZŠ s MŠ, 

 nedoplatky na príspevkoch zákonní zástupcovia žiaka nemajú. 

 

 

Kontrolné zistenia MŠ:  

 v MŠ je rozhodnutím prijatých 15 detí, od apríla 2022: 16 detí. 



 v správnej výške (10,00 €/dieťa/mesiac a 5,00 €/dieťa/mesiac) uhrádzajú zákonní 

zástupcovia detí príspevky podľa VZN č. 3/2012 a v zmysle dodatkov 

 príspevky za dieťa sú uhrádzané hotovostne pani učiteľke a tá následne odvedie 

prostriedky na účet ZŠ s MŠ, 

 evidenciu o zaplatených príspevkoch vedie ekonómka ZŠ s MŠ, 

 príspevok sa v materskej škole  neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky a ktorého zákonní zástupcovia sú  poberateľmi dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

  na príspevkoch nedoplatky zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú. 

 

Kontrolné zistenia – režijné náklady v školskej jedálni: 

 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka stravujúceho sa v školskej jedálni uhrádza podľa 

platného VZN a jeho dodatkov 

 príspevok uhrádzali zákonní zástupcovia bezhotovostne prevodom na účet školskej 

jedálne, ktorá ich odvádza na účet školy, 

 evidenciu platiteľov vedie vedúca školskej jedálne 

 na príspevkoch nedoplatky zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú. 

 

 

 

 

 

V Čavoji, 13. január 2023    Ing. Nadežda Hopková 


