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Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. § 3 ods. 7 písm. a/ až e/ a zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. vo vzťahu
k riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava.
Predkladá:
JUDr. Katarína Balážová

Návrh na uznesenie:

Hlavná kontrolórka mesta Rožňava

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
berie na vedomie

Prerokované

Správu vypracovali:
JUDr. Katarína Balážová
Ing. Dana Majorčíková

Správu z kontroly dodržiavania zákona č.
596/2003
Z.z.
o štátnej
správe
v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. § 3 ods. 7 písm. a/ až
e/ a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v z.n.p. vo vzťahu k riaditeľom
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Rožňava.

Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu

Dôvodová správa

Kontrola vykonaná podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších prepisov a podľa základných pravidiel finančnej kontroly §20-§22 zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. Polrok 2018.
Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. § 3
ods. 7 písm. a/ až e/ a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v z.n.p. vo vzťahu k riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava.
Kontrolované obdobie: rok 2018
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. v z.n.p. vedúci zamestnanec je povinný deklarovať
svoje majetkové pomery do:
a/ 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
b/ 31. marca každého kalendárneho roka.
Podľa § 3 ods. 7 písm. a/ až e/ zákona č. 552/2003 Z.z. zriaďovateľ odvolá riaditeľa písm. c/
za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ku kontrole boli predložené majetkové priznania troch riaditeľov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava za rok 2018.
Všetky majetkové priznania spĺňali náležitosti podľa platnej legislatívy a boli vyhodnotené
a preskúmané štatutárnym orgánom zriaďovateľa, primátorom mesta Rožňava. Na podaných
tlačivách riaditelia ZŠ uviedli dátum prehlásenia. Na podaných tlačivách chýbala pečiatka
a dátum doručenia majetkových priznaní. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo
dohodnuté, že zodpovedná pracovníčka pri preberaní majetkových priznaní ich označí
dátumom prevzatia a svojím podpisom. Chýbajúce údaje boli v priebehu kontroly doplnené.
Ďalšie nedostatky sa pri kontrole predložených dokladov nezistili.

