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Podľa ustanovenia § 19c a § 19d zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade 
s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len VZN 
č. 1/2016“), na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 336/2020 z 18. 12. 2020 a na základe poverenia č. 06/2021 zo 17. 02. 2021 vykonali 
zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 
820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 03. 06. 2021 
kontrolu dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 
2020 v príspevkovej organizácii Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, 
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 17053871 (ďalej len „povinná osoba“). 

 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie rozpočtových pravidiel podľa ustanovenia 

§ 24 a § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2020 pri tvorbe a použití 
rezervného fondu. 

 
Povinnej osobe bol dňa 17. 06. 2021 doručený na oboznámenie návrh správy 

z kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií 
v roku 2020 zo dňa 08. 06. 2021. Povinná osoba sa vzdala námietok k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 
a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu správy. 

 
Oprávnená osoba vypracovala dňa 18. 06. 2021 Správu z kontroly dodržiavania 

rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020. Kontrolou bolo 
zistené, že:  
 

 povinná osoba mala k 31.12. 2019 vytvorený rezervný fond vo výške 78 908,12 €. V roku 
2019 vykázala hospodársky výsledok po zdanení – stratu vo výške 4 949,47 €, ktorú 
preúčtovala na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zvýšila 
jeho zápornú výšku na - 52 744,94 €. V minulosti vytvorený rezervný fond nepoužila 
na krytie straty a nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. Povinná osoba 
týmto účtovaním nepostupovala podľa vyššie uvedeného ustanovenia § 25 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

 k 31.12.2020 vykázala povinná osoba výšku rezervného fondu 68 150,93 €. Povinná osoba 
účtovala k 31. 12. 2020 zníženie rezervného fondu vo výške 10 757,19 € oproti účtu 648 – 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Finančné prostriedky zodpovedajúce výške 
rezervného fondu (účet 421) neboli použité. Povinná osoba týmto účtovaním nepostupovala 
podľa vyššie uvedeného ustanovenia § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  Podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia 
§ 22 ods. 5 VZN č. 1/2016 bola kontrola skončená dňom zaslania správy povinnej osobe dňa 
28. 06. 2021.  

 
 
  

 


