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1. NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Návrh na uznesenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného dňa  

13.12.2019 k bodu: „ Správa z kontroly - Kontrola finančných transakcií na bankových účtoch 

Základnej školy Ányosa Jedlika s VJM a Základnej školy Zemné. 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom  

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      Kontrola vykonaná na základe Oznámenia o finančnom zisťovaní prijatého dňa 11.11.2019 

a následného písomného poverenia na vykonanie finančnej kontroly od starostu obce Zemné na 

Základnej škole Ányosa Jedlika s VJM a Základnej škole Zemné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY  

 

Kontrolované obdobie: roky 2015 -2019 

Miesto vykonania kontroly:  Základná škola Ányosa Jedlika, Základná škola Zemné 

Čas výkonu kontroly: 13. november –  

Dátum oboznámenia so správou:  09.12.2019 

Dátum prerokovania správy: 13.12.2019 

Dátum predloženia námietok:  

Dátum predloženia prijatých opatrení:  

Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení:   

Účel a cieľ kontroly:  Cieľom kontroly bolo preverenie bankových účtov Základnej školy 

Ányosa Jedlika s VJM a Základnej školy Zemné z dôvodu možného výskytu 

podozrivých/neoprávnených finančných transakcií. Kontrola bola vykonaná na základe 

oznámenia o finančnom zisťovaní, obdržaného dňa 11.11.2019, kde bolo uvedené, že na 

výdavkovom účte Základnej školy Ányosa Jedlika s VJM boli zistené nesprávne poukázané 

úhrady v rokoch 2015 - 2018. Na základe tohto oznámenia bol hlavný kontrolór obce poverený 

starostom obce na vykonanie kontroly týchto skutočností.  

Predmet kontroly: bankové účty Základnej školy Ányosa Jedlika s VJM a Základnej školy 

Zemné 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Kontrolné zistenia 

 Pri písaní tejto kontrolnej správy som sa rozhodol, že verzia ktorá bude dostupná na web 

stránke obce Zemné a s ktorou budú oboznámení poslanci obecného zastupiteľstva, bude 

vypracovaná v jednoduchšej forme. Z dôvodu, že sa jedná podľa môjho názoru o zistenia, 

ktorých potvrdenie alebo vyvrátenie je z mojej pozície len ťažko možné, budú musieť byť tieto 

zistenia postúpené nadradeným orgánom.  To znamená, že v tejto kontrolnej správe nebudem 

uvádzať žiadne osobné údaje, čísla bankových účtov ani iné údaje, ktoré spadajú do pôsobnosti 

GDPR. 

 Ako už bolo v dôvodovej správe spomenuté, táto kontrola bola vykonaná na základe 

Oznámenia o finančnom zisťovaní zo dňa 11.11.2019  prijatého zo Základnej školy Ányosa 

Jedlika s VJM. Na základe tohto oznámenia ma starosta obce Zemné poveril vykonaním 

finančnej kontroly v oboch základných školách, ktorých zriaďovateľom je obec Zemné. Čo sa 

týka vykonania kontroly, zameriaval som sa tu výlučne na kontrolu bankových účtov oboch 

základných škôl, v nasledujúcom kontrolnom období sa však bude potrebné zamerať aj na 

celkové hospodárenie týchto inštitúcií.  

 Finančnou kontrolou zo strany pracovníčok Základnej školy Ányosa Jedlika bolo 

poukázané na to, že sa na bankovom účte školy objavili údajné neoprávnené platby v prospech 

súkromného bankového účtu pracovníčky tejto základnej školy.  Po začatí kontroly som bol 

oboznámený s problematikou a aj pri zbežnom prezretí si dokumentov som dospel k názoru, že 

tu bude potrebné ďalšie šetrenie. Nakoľko sa pri týchto odchádzajúcich platbách z bankového 

účtu Základnej školy Ányosa Jedlika, nebolo možné dopátrať k žiadnemu právnemu základu 

(zmluve, faktúre atď), na základe ktorých k týmto transakciám dochádzalo, je tu podozrenie, že 

k nim mohlo dochádzať nelegálne.  

 Z dôvodu, že pracovníčka ktorej sa tieto transakcie týkali, zastávala obdobnú funkciu aj 

na Základnej škole Zemné, bolo nutné kontrolu bankových účtov vykonať aj na tejto škole. Pri 

kontrole vykonanej na Základnej škole Zemné, boli objavené podobné transakcie, pri ktorých 

tak isto existuje podozrenie, že tak ako na Základnej škole Ányosa Jedlika,  k nim mohlo 

dochádzať nelegálne. 

 Dôležitou otázkou, ktorú je potrebné si zodpovedať a s ktorou som sa pri výkone 

kontroly stretol a ktorá sa zrejme objaví aj pri prezentácii tejto kontrolnej správy je, či nemohlo 

zo strany predmetnej pracovníčky dôjsť len jednoducho k pochybeniu, preklepu pri platbe alebo 

chybám z nepozornosti atď.  V tomto smere môžem konštatovať, že k takýmto pochybeniam  



teoreticky dôjsť mohlo, ale vzhľadom na počet a povahu týchto transakcií na oboch základných 

školách je to málo pravdepodobné.   

K finančným transakciám, ktoré sú podozrivé, dochádzalo od bližšie neurčiteľného 

dátumu prakticky až do roku 2019. Kontrolu obratov na bankových účtoch bolo možné vykonať  

do roku 2015, staršie obraty nie sú dostupné. V internet bankingu ako aj v pobočkách banky 

kde majú základné školy vedené účty sa dajú obraty na účtoch vyžiadať spätne len do roku 2015 

a samozrejme tu treba brať ohľad aj na premlčaciu lehotu. Z toho vyplýva, že tieto transakcie 

bolo možné z našej strany dohľadať len do roku 2015, či však dochádzalo k takýmto 

transakciám aj skôr, teda pred rokom 2015 s istotou povedať nevieme.  

Podozrivých finančných transakcií na Základnej škole Ányosa Jedlika bolo do roku 

2015 nájdených 13 a v účtovníctve sa objavila zatiaľ jedna podozrivá suma z roku 2012. Na 

Základnej škole Zemné to bolo od roku 2015 celkovo 13 podozrivých transakcií. Jednotlivé 

transakcie sú spracované v tabuľkách nižšie.  

 

Dátum Suma transakcie 

27.11.2018   476,61 

06.11.2018   354,84 

20.08.2018   300,00 

12.12.2017   404,63 

04.12.2017     61,30 

07.11.2017   471,04 

14.09.2017       9,96 

04.05.2017     39,70 

18.11.2016   286,44 

25.10.2016   451,34 

31.07.2016   100,00 

05.04.2016 1085,71 

09.12.2015     10,00 

15.10.2012   250,00 

Spolu 4301,71 EUR 

                                               Tabuľka 1 Podozrivé transakcie na bankových účtoch ZŠ Ányosa Jedlika 



  

Dátum Suma transakcie 

07.02.2019     41,93 

11.12.2018   275,01 

22.05.2018   100,00 

30.04.2018   117,15 

03.11.2017   232,87 

04.09.2017   305,09 

03.08.2017     87,46 

05.12.2016   120,88 

29.11.2016   273,18 

22.11.2016   292,73 

04.10.2016     70,00 

11.05.2016   280,60 

08.12.2015     60,00 

Spolu 1964,17 

                                                Tabuľka 2 Podozrivé transakcie na bank. účtoch Základnej školy Zemné 

 

Čo sa týka konkrétnych transakcií, v tejto kontrolnej správe by som nechcel zachádzať do 

detailov. Samozrejme však nie je problém ich obecnému zastupiteľstvu v prípade potreby 

dopodrobna vysvetliť a konkretizovať.  Treba tu brať ohľad na to, že ako hlavný kontrolór obce 

nie som vyšetrovacím orgánom, takže na základe získaných údajov by nebolo korektné 

dotknutú osobu obviňovať.  Z tohto dôvodu budú kontrolné postúpené Okresnej prokuratúre 

Nové Zámky. 

 

 

 

V Zemnom dňa 05.12.2019                                                    Spracoval: Ing. Tomáš Hegedüš 

      Hlavný kontrolór 

 



Prílohy 

 

 



 

 

 


