
Návrh na uznesenie k odvolaniu riaditeľky ZŠ Staškov , schválený radou školy 

pri ZŠ Staškov dňa 14.12.2011 , predložený zriaďovateľovi dňa 21.12.2011 : 

 

 V zmysle §24 odstav.5 písmena c zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve predkladám návrh na odvolanie p. Mgr. B. 

Mariakovej z funkcie riaditeľky ZŠ Staškov, a to z nasledovných dôvodov: 

 Za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä § 31 

ods.1 písmeno b zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov – poskytnutie a použitie verejných prostriedkov nad 

rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, ku 

ktorému došlo tým, že ako štatutárny zástupca Základnej školy Staškov dňa 

01.07.2010 uzatvorila Zmluvu o dielo č.22/2010 so spoločnosťou Stavospol, spol. 

s r.o. Turzovka predmetom, ktorej bolo vybudovanie časti stavby ,,Oprava učebne 

a realizácia investičných prác v prístavbe telocvične ZŠ Staškov“. Podľa čl. V  Cena 

zmluvy o dielo, bola cena za zhotovenie predmetu zmluvy stanovená na: 

 investičné práce  8 129,71 € 

 oprava a údržba 13 363,48 € 

 S p o l u  :           21 493,19 €. 

 Dňa 04.08.2010 bola spol. Stavospol, spol. s r.o. Turzovka vyhotovená faktúra 

č. 3110000096 na celkovú sumu 21 493,19 €, ktorej prílohou bol súpis vykonaných 

prác. Faktúra bola Základnou školou Staškov uhradená v dvoch častiach, prvá 

v sume 12 000 € bola financovaná nasledovne: suma 3 320 € bola financovaná 

z rozpočtovej položky 717002 – rekonštrukcia a modernizácia, z finančných 

prostriedkov z rozpočtu Obce Staškov a suma 8 680 € z rozpočtovej položky 635006 

– rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, z finančných 

prostriedkov poskytnutých zo Štátneho rozpočtu SR dňa 11.08.2010. Druhá časť 

v sume 9 493,19€ z finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu zriaďovateľa 

Obce Staškov dňa 04.03. 2011. 

 Dňa 01.02.2011 Obec Raková oznámila Obci Staškov listom č. S:413/2011, 

že dňa 27.01.2011 bola uskutočnená obhliadka objektu telocvične Základnej školy 

Staškov, ktorou bolo skonštatované, že v letných mesiacoch júl – august v tejto časti 

došlo k stavebným úpravám, a to v rozsahu: vymurovaniu podokenného muriva, 

zatepleniu celého obvodového muriva jestvujúcej prístavby, výmene okien, podlahy, 

stropu, omietky, vykurovacích telies. Tento rozsah uskutočnených stavebných prác 

podlieha stavebnému konaniu. Uskutočnené stavebné úpravy na objekte Základnej 

školy Staškov  však boli vykonané bez právoplatného Rozhodnutia a povolení týchto 

úprav, nakoľko rozhodnutie vydané Obcou Raková pod. č. Vis.TS1 – 165-St/2008-La 

zo dňa 08.04.2008 sa na prevedené stavebné úpravy nevzťahovalo. 

 Zrealizované stavebné úpravy v objekte telocvične Základnej školy Staškov sa 

považujú za technické zhodnotenie, ktorým sa v zmysle metodického usmernenia MF 

SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 a vysvetlivky k  ekonomickej 

klasifikácii rozpočtovej klasifikácie z znení dodatkov rozumejú:,, výdavky na 

dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie. 
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 prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1 700,00€ v úhrne za 

zdaňovacie obdobie“. 

 Základná škola Staškov financovala v roku 2010 z finančných prostriedkov 

poskytnutých zo Štátneho rozpočtu SR, z rozpočtovej položky 635006- rutinná 

a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí technické zhodnotenie 

stavebného objektu telocvične Základnej školy Staškov v sume 8 680€, čím došlo 

k porušeniu opatrenia MF SR č.MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších aktualizácií v spojení s ustanovením §4 

ods.4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 

povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej 

správy. Subjektom verejnej správy sa v územnej samospráve v zmysle ustanovenia 

§3 ods.2 citovaného zákona vykazujú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie. 

 Na základe vyššie uvedených skutočností bola porušená finančná disciplína 

v sume 8 680€. K závažnému porušeniu finančnej disciplíny, došlo i tým, keď sa 

financovala z finančných prostriedkov poskytnutých zo Štátneho rozpočtu SR, 

z rozpočtovej položky 635006-rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich 

častí, faktúra vystavená dodávateľom Zdenko Hruška, Turzovka č.4/2010 zo dňa 

31.08.2010, ktorej účelom boli elektroinštalačné práce v triede v prístavbe telocvične 

plus materiál v celkovej hodnote 533€. Faktúra bola uhradená 08.09.2010. 

 Súčasne bola z finančných prostriedkov poskytnutých zo Štátneho rozpočtu 

SR, z rozpočtovej položky 635006-rutinná a štandardná údržba budov, objektov 

alebo ich častí, financovaná faktúra od dodávateľa Stavospol, spol. s r.o. Turzovka 

č.3110000101 zo dňa 18.08.2010, ktorej účelom bola výmena strešných žľabov 

a zvodov v prístavbe telocvične Základná škola Staškov- pravá časť v celkovej sume 

535,96€. Faktúra bola  uhradená dňa 24.08.2010. 

 Tým, že Základná škola Staškov financovala z finančných prostriedkov 

poskytnutých zo Štátneho rozpočtu SR, z rozpočtovej položky 635006- rutinná 

a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí aj výdavky vynaložené na 

technické zhodnotenie telocvične, to jest: elektroinštalačné práce a výmena 

strešných žľabov a zvodov v celkovej sume 1 065,96€, vynaložením ktorých sa 

zvýšila vstupná cena telocvične, došlo k porušeniu MF SR č.MF/010175/2004-42 zo 

dňa 08.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie 

v znení dodatkov v spojení s ustanovením §4 ods.4 zákona č.523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého povinnosť uplatňovať rozpočtovú 

klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy. 

 Na základe vyššie uvedených skutočností bola porušená finančná disciplína 

v sume 1 065,96€. 
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 Vyššie uvedené porušenie finančnej disciplíny, ako aj iné nedostatky potvrdila 

Správa finančnej kontroly Zvolen, ktorá v súlade s Poverením na vykonanie vládneho 

auditu č.101/FZ-NZ/03-1/2011, PV 11100163 zo dňa 24.06.2011, Postupmi pre 

vládny audit vlastných zdrojov SR a na základe úlohy nad rámec Ročného plánu 

vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov kontrolnej a dozornej činnosti 

MF SR na rok 2011, v čase od 29.06.2011 do 11.08.2011 vykonala vládny audit, 

ktorého účelom bolo získať uistenia, či verejné prostriedky poskytnuté zo štátneho 

rozpočtu SR boli použité v súlade s ich účelovým určením a stanovenými 

podmienkami, uistenia o správnosti postupu pri vyúčtovaní poskytnutých prostriedkov 

za roky 2006 až 2010. 

 V čase podpísania zmluvy č.22/2010 na sumu 21 493,19€ dňa 01.07.2010 boli 

v rozpočte Základnej školy Staškov schválené kapitálové výdavky vo výške 3 320€, 

bežné výdavky vo výške 8 000€. Rozdiel vo finančnom objeme predstavuje 

10 173,19€. Podpísanie uvedenej zmluvy nie je v súlade so zákonom č.523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,§19 ods. 5 – subjekt verejnej správy nie je 

oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 

zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové 

roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku, čo považujeme za 

závažné porušenie finančnej disciplíny vo výške 10 173,19€ 

 Ďalej svojim konaním p. Mgr. Mariaková - riaditeľka školy učinila 

nepoužiteľným obcou vypracovaný projekt na prestavbu prístavby telocvične, v ktorej 

projektant rátal s novými sociálnymi zariadeniami a štyrmi učebňami. Za tento 

projekt, v ktorom projektant rátal so zbúraním celej prístavby telocvične obec 

zaplatila rovnako nemalú sumu a bolo naň vydané stavebné povolenie. 

 Z dôvodu legalizovania bola obec povinná dať vypracovať ďalší zmenený 

projekt v hodnote 400€. 

 Zo správy kontrolóra obce vyplýva, že realizované stavebné práce na 

rekonštrukcii učebne  pri telocvični, nie sú v súlade so stavebným povolením 

a s projektom. Pani riaditeľka Mgr. Mariaková nepostupovala v zmysle platného 

stavebného povolenia Č.j. výst. TS1 – 165-St/2008 – La z 08.04.2008, teda 

nepostupovala v zmysle projektu a projektovej dokumentácie, ktorý bol na tento účel 

obcou spracovaný v roku 2008. 

 Ďalším dôvodom pre odvolanie p. riaditeľky sú jej odborné pochybenia, čo je 

konštatované v správe z ostatnej školskej inšpekcie, ktorá vo svojej správe 

o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v dňoch od 10.05.2010 do 14.05.2010 

v Základnej škole Staškov č.502 č.j.33015/2009-2010 konštatuje, že: riadenie školy 

je na málo vyhovujúcej úrovni a výchovnovzdelávací proces je na priemernej úrovni( 

inšpekcia vykonaná Štátnou školskou inšpekciou školské inšpekčné centrum 

Trenčín). 

 Ďalším dôvodom pre odvolanie p. riaditeľky je nepredloženie školského 

vzdelávacieho programu a výchovného programu na školský rok 2011/2012 na  
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vyjadrenie rade školy a a jeho následné predloženie zriaďovateľovi na schválenie 

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. §5 ods.7 písmeno c. 

 V závere chceme uviesť, že v nedávnej minulosti mala byť už pani riaditeľka 

odvolaná v zmysle §3 ods. 7 písmena b zákona č.596/2003 Z. z. jeho zmien  

a doplnkov z dôvodu nepredloženia v zákonom stanovenej lehote majetkového 

priznania vedúcim zamestnancom. 

 

V Staškove 14.12.2011 

  

 


