Materiál

pre rokovanie

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej
konaného dňa 19.6.2013

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Názov materiálu:

Správa z následnej finančnej kontroly číslo 01/2013

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej berie na vedomie Správu z následnej finančnej
kontroly číslo 01/2013

Predkladá: Ing. Martin Havaš
Hlavný kontrolór obce Valaská

Vo Valaskej: 12.6.2013
Podpis predkladateľa

Obec Valaská
Hlavný kontrolór obce
Správa z následnej finančnej kontroly číslo:

01/2013

Úloha zadaná: úloha zadaná hlavnému kontrolórovi obce Valaská na stretnutí poslancov dňa
5.6.2013 zástupcom starostu p. Ing. Petrom Bánikom
Miesto konania kontroly: Materská škola vo Valaskej, Švermova ulica č. 8
Termín konania kontroly: v dňoch od 10.6.2013 do 11.6.2013
Náplň kontroly: prešetrenie zákonnosti výberu poplatkov Materskou školou vo Valaskej od
zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu vo Valaskej
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 502//2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výsledok kontroly:
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole je stanovená výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 2 € mesačne
na jedno dieťa.
V školskom roku 2012/13 má materská škola zriadených 6 tried, v počte zapísaných 104
detí.
Dňa 27.9.2012 sa konalo zasadnutie rodičovského združenia, kde boli prítomnými
odsúhlasené poplatky:
1. poplatok do RZ – jednorazový 10,00 ,- € / dieťa ( hradia sa z neho napr. mikulášske balíčky,
pozornosť pre deti odchádzajúce z MŠ, hračky a pod. )
2. zákonný poplatok ( VZN č. 4/2009 ) – 2,00 ,- € / mesačne / dieťa
3. rodičovský dobrovoľný poplatok
– 5,00 ,- € / mesačne / dieťa ( deti s celodennou starostlivosťou )
– 4,00 ,- € / mesačne / dieťa ( deti s poldennou starostlivosťou )
S danými poplatkami súhlasili všetci prítomní na zasadnutí rodičovského združenia v počte
61 zákonných zástupcov detí.
V priebehu kontroly boli poplatky vyberané materskou školou od zákonných zástupcov detí
prekontrolované za mesiac apríl 2013:
- počet detí navštevujúcich MŠ spolu: 93 ( aktuálny počet deti v mesiaci apríl 2013 )
- počet detí v predškolskom zariadení: 42 ( oslobodené od zákonných poplatkov )
trieda
1. (celodenná)
2. (celodenná)
3. (celodenná)
4. (celodenná)
5. (poldenná)
6. (poldenná)
SPOLU:

zákonný poplatok 2,00 ,- €
8 detí x 2,00 ,-€ = 16,00 ,- €
7 detí x 2,00 ,-€ = 14,00 ,- €
14 detí x 2,00 ,-€ = 28,00 ,- €
18 detí x 2,00 ,-€ = 36,00 ,- €
0 detí x 2,00 ,-€ = 0,00 ,- €
4 detí x 2,00 ,-€ = 8,00 ,- €
102,00 ,- €

dobrovoľný rod. príspevok
21 detí x 5,00 ,-€ = 105,00 ,- €
21 detí x 5,00 ,-€ = 105,00 ,- €
14 detí x 5,00 ,-€ = 70,00 ,- €
19 detí x 5,00 ,-€ = 95,00 ,- €
10 detí x 4,00 ,-€ = 40,00 ,- €
8 detí x 4,00 ,-€ = 32,00 ,- €
447,00 ,- €

Zákonný poplatok v sume 2,00 ,- €/dieťa v sume spolu 102,00 ,- € za mesiac apríl 2013 bol
odovzdaný dňa 5.6.2013 do pokladne OÚ vo Valaskej – potvrdenky číslo 215531 až 215535 ( spolu
5 potvrdeniek – rozdelené na jednotlivé triedy, deti navštevujúce triedu č.5 sú oslobodené od
platenia zákonných poplatkov )
Dobrovoľný rodičovský poplatok v sume 447,00 ,- € bol riadne zaevidovaný v pokladničnej
knihe, v ktorej sa vedú všetky príjmy dobrovoľného rodičovského poplatku a výdavky, ktoré MŠ
uhrádza z dobrovoľného rodičovského poplatku dňa 29.5.2013. Stav k 1.4.2013 v pokladni bol
498,05 ,- €, konečný stav v pokladni k 30.4.2013 bol 769,66 ,- €. Príjmy v mesiaci apríl 2013 boli
vo výške 432,00 ,- € - dobrovoľný rodičovský poplatok za mesiac marec 2013. Výdavky v mesiaci
apríl 2013 boli vo výške 160,39 ,- € - poštovné, účastnícky poplatok, CD, žiarivky, bežiak na
skriňu, stuhy, výtvarný materiál, lieky.
Následnou finančnou kontrolou č. 01/2013, ktorou sa zisťovala zákonnosť výberu poplatkov
Materskou školou vo Valaskej od zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu vo
Valaskej, boli zistené závery:
1. Podľa VZN č. 4/2009, ktoré stanovuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole
vo Valaskej, § 2, ods. 1, je výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenou
obcou Valaská určená na 2 € mesačne na jedno dieťa. Podľa zákona č. 245/2008 – Školský
zákon, § 28, ods. 7 určuje, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má
jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ďalej za deti, ak zákonný zástupca
dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a za dieťa, ktoré je umiestnené
v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Riaditeľka materskej školy vo Valaskej
postupovala správne, keď nevyberala zákonný príspevok vo výške 2,00 ,- € / dieťa, za deti,
ktoré sú zákonom oslobodené od platenia príspevkov ( príspevky uhrádza štát ), napriek
tomu, že VZN č. 4/2009 obce Valaská v § 2 určuje výšku príspevku pre všetky deti.
2. Navrhujem, aby v pripravovanom VZN č. 1/2013, sa podrobnejšie stanovili v § 2
podmienky oslobodenia platenia príspevkov v materskej škole v zmysle zákona č. 245/2008
Z.z., § 28, ods. 7 a 8.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 01/2013 bola vypracovaná vo Valaskej
dňa 11.6.2013

............................................
Ing. Martin Havaš
hlavný kontrolór obce

So správou o výsledku následnej finančnej kontroly boli oboznámení:
1. starosta obce Valaská, Ing. Juraj Uhrin, dňa 12.6.2013
2. poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, prítomní na pracovnom stretnutí konanom
dňa 12.6.2013

Zároveň stanovujem lehotu na podanie námietok do 12.06.2013 do 12 hodiny na sekretariát
obecného úradu vo Valaskej, nakoľko kontrolovaný subjekt je oprávnený sa vyjadriť ku kontrolným
zisteniam uvedených v správe podľa ust. § 14 ods.1 písm. c) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Za kontrolovaný subjekt správu o následnej finančnej kontrole v počte 1 ks prebral:
dňa 11.6.2013 , riaditeľka MŠ vo Valaskej Mgr. Iveta Babčanová

