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Príloha č.1 
 

1. Tematická kontrola vybavovania s ťažností a petícií ako aj plnenia opatrení prijatých  
na odstránenie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri vybavovaní s ťažností a petícií za 2. polrok 
2014 na odbore školstva Ú PSK vykonaná d ňa 8.1.2015 (poverenie č. 1/2015). 
 
Výsledok kontroly:  
 

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 
sťažností a petícií v PSK upravujú Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK, ktoré boli 
spracované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. 
 

V zmysle čl. III. Zásad vybavovania sťažností a petícií v PSK vedie centrálnu evidenciu 
sťažností a petícií v PSK Útvar hlavného kontrolóra PSK (ďalej ÚHK PSK), ktorý po posúdení 
postupuje prijaté sťažnosti a petície podľa vecnej príslušnosti príslušnému odboru Úradu PSK na 
šetrenie. 
 

Vybavovaniu agendy sťažností a petícií je na odbore školstva Ú PSK venovaná náležitá 
pozornosť, pomocná evidencia sťažností a petícií je vedená so všetkými náležitosťami, agenda je 
vybavovaná v lehotách stanovených zákonom. 

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 9.1.2015. 
 
 
 
2. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2013 vykonaná v Strednej odbornej škole 
elektrotechnickej, ul. Hviezdoslavova 44, Stropkov v dňoch od 12.1.2015 do 17.2.2015  
(poverenie č. 2/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona 
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich 
zákonov  a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Zariadenie školského internátu a školskej jedálne na ul. Kukučínovej 2 v Stropkove, ktoré boli 

súčasťou SOŠ elektrotechnickej na ul. Hviezdoslavovej 44 Stropkov, boli zrušené, budovy 
odpredané bez predchádzajúceho vyradenia zo siete, čo je v rozpore s ust. § 23, ods.1 a 2 
zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa „škola, školské 
zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania po jeho 
vyradení zo siete zruší.  

 
2. Tým, že organizácia účtovala úroky a poplatky za vedenie osobitného účtu sociálneho fondu 

nekorektným spôsobom, porušila zásadu verného a pravdivého zobrazenia o skutočnosti, ktorá 
je predmetom účtovníctva podľa ust. § 7, ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v 
znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, 
obce a vyššie územné celky. 
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3. Tým, že organizácia pri úhrade stravy a jej účtovaní do nákladov nedokladovala počet 
odobratých jedál v zmysle zmluvy o poskytovaní stravy, nedodržala zásadu preukaznosti podľa 
ust. § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

 
4. Tým, že organizácia pri účtovaní zálohovej faktúry na úhradu služieb poskytovaných 

v nasledujúcom roku časovo nerozlíšila náklady, porušila ust. § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v 
období, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

 
5. Organizácia nevykonala všetky kroky pri overení, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti a tým nedodržala ust. § 29 a § 30 
v nadväznosti na ust. § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

 
6. Tým, že organizácia nezakotvila do vnútornej smernice pre verejné obstarávanie všetky platné 

právne postupy pre jeho správnu aplikáciu v praxi v súlade s ust. § 99, ods. 2 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nedodržala 
ust. § 8 zákona č.  502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy je povinný pri vytváraní, 
zachovávaní a rozvíjaní finančného riadenia a riadenia rizík postupovať tak, aby sa pri plnení 
zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu osobitných predpisov.  

 
7. Tým, že organizácia nezverejňovala štvrťročne na svojej webovej stránke súhrnné správy 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 €, porušila ust. § 99, ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň porušila ust. § 9, 
ods. 9 zákona tým, že nezverejnil na svojej webovej stránke zákazky nad 1 000 € najmenej 3 
pracovné dni pred jej zadaním.  

 
Organizácia tým, že pri zadávaní zákazky „Oprava podláh v priestoroch školy a dielní“ 
nedodržala zákonné postupy, porušila zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov: 
- § 5 tým, že neurčila predpokladanú hodnotu zákazky podľa ods.1 a neuchovala informácie 
a podklady, na základe ktorých mala určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa ods.14, 
- §  100 až 102 tým, že nepostupovala podľa uvedených ustanovení, 
- § 10a tým, že uzatvorila dodatok k zmluve v rozpore s ustanoveniami tohto paragrafu. 

 
8. Organizácia porušila ust. § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tom, že pri použití verejných 
prostriedkov pri oprave podláh v priestoroch školy a dielní nezachovala hospodárnosť ich 
použitia vo výške 32,77 €, nakoľko mala práce zabezpečiť aj bez uzatvorenia dodatku 
v uvedenej výške. V zmysle ust. § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov kontrolovaný subjekt 
porušila finančnú disciplínu v sume 32,77 € tým, že nehospodárne vynakladal verejné 
prostriedky. 

 
9. Tým, že organizácia nedostatočne aktualizovala svoje vnútorné smernice a riadiace normy  

k vytváraniu predpokladu na zabezpečenie kontrolného mechanizmu, porušila ust. § 8 zákona 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 

 
10. Tým, že organizácia neuplatňovala predpísané postupy pri predbežnej finančnej kontrole tak, 

aby boli overené všetky podmienky na použitie verejných prostriedkov v etape prípravy 
finančnej operácie porušila ust. § 6 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

11. Nesprávnym uzatvorením druhu pracovnej dohody došlo k porušeniu  ust. § 223, ods. 1 zákona 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v  zmysle ktorého, ak ide o prácu, 
ktorá je vymedzená výsledkom, uzatvára sa dohoda o vykonaní práce, alebo ak ide 
o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce uzatvára sa dohoda o pracovnej činnosti alebo 
dohoda o brigádnickej práci. 

 

12. V zmysle vlastnej smernice k odpisovaniu majetku ako aj podľa povinnej prílohy k účtovnej 
závierke mali byť účtovné odpisy zaokrúhlené na celé euro nahor. Kontrolou účtovných 
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záznamov bolo zistené, že organizácia neuplatňovala výšku ročného odpisu ani pomernú 
mesačnú časť z ročného odpisu zaokrúhlenú na celé euro, a tým uviedla nepresné informácie 
v účtovnej závierke a nedodržala zásadu verného a pravdivého zobrazenia o skutočnostiach, 
ktoré sú predmetom účtovníctva v zmysle ust. § 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. 

 
13. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že nájomná zmluva so spoločnosťou Dalkia Východné 

Slovensko s.r.o. a jej dodatky, nebola zverejnená na webovej stránke, čím došlo k porušeniu 
ust. § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
14. V zmysle § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizácia porušila finančnú disciplínu vo 
výške 66,39 € tým, že v roku 2013 nehospodárne vynaložila verejné prostriedky miliónovým 
poistením prepravovaných osôb . 

  
15. Tým, že organizácia nepoistila celý svoj majetok, porušila ust. § 5 ods. 1 písmeno c) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, podľa ktorého sú tí, ktorí s majetkom 
samosprávneho kraja hospodária, povinní používať všetky právne prostriedky na ochranu 
majetku samosprávneho kraja. 
 
 
NFK bolo zistených 15 kontrolných zistení, 13 kontrolných zistení bolo finančne nevyčíslených 

a 2 kontrolné zistenia bolo finančne vyčíslené v celkovej sume 99,16 €. Na základe výsledkov 
následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia. 
 
 
 

3. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 
prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2013 vykonaná v Gymnáziu, ul. Konštantín ova 
1751/64 v Stropkove v d ňoch od 14.1.2015 do 29.1.2015 (poverenie č. 3/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona 
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich 
zákonov  a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Nezapracovaním podmienok použitia súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu 

zamestnancom školy do Pracovného poriadku organizácia porušila Príkazný list (vedúceho 
odboru školstva) č. 1/2013-Lc zo dňa 12. 6. 2013. 

 
2. Nespracovaním vnútorného predpisu k vybavovaniu sťažností organizácia porušila ust. § 11 

ods. 1 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Tým, že v internej smernici neboli určené postupy 
k vybavovaniu sťažností, došlo k porušeniu § 8 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého vedúci orgánu 
verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného 
riadenia. 
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3. Organizácia hradila rekonštrukciu z bežného rozpočtu. Takýmto použitím bežných výdavkov 
došlo k porušeniu Opatrenia MF č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 k 
ekonomickej klasifikácii a rozpočtovej klasifikácii v znení všetkých dodatkov. Nepožiadaním 
o súhlas na začatie obstarávania investície došlo aj k porušeniu Metodického pokynu pre 
obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov. Nezúčtovaním technického 
zhodnotenia budovy organizácia porušila ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že neposkytol verný obraz o skutočnostiach, 
ktoré sú predmetom účtovníctva. Obsah položiek v  účtovnej závierke nezodpovedal skutočnosti 
a nebol v súlade s ustanovenými zásadami a účtovnými metódami v nadväznosti na Opatrenia 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších dodatkov a § 29 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

 
4. Tým, že štatutárny orgán školy nezabezpečil vypracovanie a aktualizáciu interných smerníc 

správne a podľa platných právnych noriem, došlo k porušeniu § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
ktorého vedúci orgánu verejnej správy je zodpovedný za vytvorenie a rozvíjanie systému 
finančného riadenia. Nedodržaním podmienok pri vyplňovaní cestovných príkazov došlo 
k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov tým, že neboli overené podmienky, za ktorých sa použijú verejné 
prostriedky v súlade s internými aktmi riadenia a vnútroorganizačnej smernice na uplatňovanie 
zákona o cestovných náhradách, v ktorej bol stanovený jednotný postup uplatňovania 
jednotlivých ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z., keď neboli dodržané postupy pri schvaľovaní 
podmienok, za ktorých sa použijú súkromné motorové vozidlá na pracovné cesty. 

 
5. Tým, že organizácia neúčtovala na základe skutočnosti (vo FA), došlo k porušeniu ust. § 8 ods. 

1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v zmysle ktorého je účtovná jednotka povinná viesť 
účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť 
účtovných záznamov. 

 
6. Tým, že štatutárny orgán školy nezabezpečil vypracovanie a aktualizáciu internej Smernice 

o inventarizácii majetku správne a podľa platných interných noriem, došlo k porušeniu § 8 
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v zmysle ktorého vedúci orgánu verejnej správy je zodpovedný za 
vytvorenie a rozvíjanie systému finančného riadenia. V Príkaznom liste bol nesprávne určený 
deň (30.11.2013), ku ktorému sa vykonáva dokladová inventarizácia pohľadávok, záväzkov, 
rezerv a ostatných súvahových účtov, nakoľko podľa § 29 ods. 1 v nadväznosti na § 29 ods. 3 
zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, účtovná jednotka vykonáva inventarizáciu 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka. Nedokladovaním inventarizácie 
o uvedené obraty, nevyhotovením inventúrneho súpisu, inventarizačného zápisu, došlo súčasne 
k porušeniu § 30 ods. 2, ods. 3 citovaného zákona, v zmysle ktorých inventúrny súpis je účtovný 
záznam, ktorý zabezpečuje preukaznosť účtovníctva v nadväznosti na § 8 ods. 4, 
inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. 

 
7. Pri kontrole náležitostí účtovných dokladov bolo zistené, že z ich obsahu nedostatočne vyplynul 

opis účtovného prípadu, čím došlo k porušeniu ust. § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v platnom znení, ktorý stanovuje náležitosti účtovného dokladu. 

 
8. Kontrolou zverejňovaných objednávok, faktúr a zmlúv bolo zistené, že tieto nie sú zverejňované 

v štruktúrovanej a prehľadnej forme v znení požiadaviek ust. § 5a, § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
9. Pre zabezpečenie kvality systému finančného riadenia v súlade s ust. § 8 zákona č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je 
potrebné nastaviť kontrolný systém aktualizovaním vnútornej smernice tak, aby bol funkčný a 
účinný. Nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej kontroly pred vstupom do záväzku došlo 
k porušeniu ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom 
znení v nadväznosti na Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-metod. Zároveň vydaním vnútorného 
predpisu sa nevytvorili také podmienky, aby o výdavku nemohol rozhodnúť len jediný 
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zamestnanec. Na príprave finančného výdavku sa majú podieľať najmenej dvaja zamestnanci, 
z toho jeden vedúci zamestnanec zodpovedný za schválenie finančného rozhodnutia. 

 
 

NFK bolo zistených 9 kontrolných zistení, finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 
následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  

 
 
 
4. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2013 vykonaná v Jazykovej škole, ul. Plz enská 
10 v Prešove v d ňoch od 15.1.2015 do 4.2.2015 (poverenie č. 4/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona 
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich 
zákonov  a predpisov. 
 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 

1. Štatutár organizácie nezabezpečil aktualizácie interných predpisov podľa  platnej legislatívy, 
interných predpisov čím došlo k porušeniu ust. § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého vedúci orgánu 
verejnej správy je zodpovedný za vytvorenie a rozvíjanie systému finančného riadenia: 
-  v smernici o finančnej kontrole nie je určená zodpovednosť pracovníkov za jednotlivé úkony 

v rámci predbežnej finančnej kontroly. Vzorové podpisy určených pracovníkov nie sú 
súčasťou vyššie uvedenej smernice, 

- nepremietol odpisové skupiny a dobu odpisovania určenú zriaďovateľom do vnútornej 
smernice. 

 
2. Nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej kontroly podľa Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-

metod. uverejnené vo FS č. 2/2003 došlo k  porušeniu ust. § 6, 8 a 9 zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.  Pri vysielaní zamestnancov na 
pracovnú cestu nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola  

 
3. Organizácia zakúpila tovar a nedokladovala účel použitia. Tým došlo k porušeniu vnútornej 

Smernice o hospodárení s prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely. Zároveň bol 
porušený § 8 zákona  č. 431/2002 z.z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná 
viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvanlivosť účtovných záznamov. 

 
4. Dokladová inventarizácia neobsahuje všetky náležitosti (meno, priezvisko a podpisový záznam 

osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke), nebol 
predložený inventarizačný zápis, nebol predložený záznam o prírastkoch a úbytkoch majetku za 
dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia. Tým bol porušený § 30 ods. 
2,3,4 zákona 431/2002 o účtovníctve v platnom znení.  

 
5. Prekročím limitu pokladničnej hotovosti v pokladni hlavnej činnosti školy dňa 25.3.2013, celý 

mesiac október a november 2013, 3.12.2013, 10.12.2013, 11.12.2013, došlo k porušeniu 
internej smernice Vedenie účtovníctva a postupy účtovania. 
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6. Nepreukázaním výkonu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, porušenie základných 
povinností verejného obstarávateľa, z ktorých mu vyplýva postupovať podľa tohto zákona:  
- nevykonávaním verejného obstarávania pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru a 

zákaziek na poskytovanie služieb došlo k porušeniu § 4 ods. 3 pís. zákona 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

- nezverejňovaním súhrnných správ o zákazkách a neevidovaním dokladov 5 rokov došlo 
k porušeniu ust.  § 9 ods. 9 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 
7. Nedoložením aktuálnych náplní práce došlo k porušeniu § 5 ods. 5 písm. b zákona č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý určuje, že 
zaradenie zamestnanca musí byť v súlade s katalógom pracovných činnosti.  

 
8. Nezaokrúhlením zvýšenej platovej tarify za započítanú prax, pri pedagogických zamestnancoch 

na 50 eurocentov nahor došlo k porušeniu ust. § 7 ods.13 zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 
9. Nesprávnym určením stupnice platových taríf došlo k porušeniu ust. § 4 ods. 8 a § 7 ods.6 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
10. Pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce nevymedzením práce jej výsledkom došlo k porušeniu  

ust. § 223 ods.1 Zákonníka práce. 
 
 

NFK bolo zistených 10 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 
následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia. 
 
 
 

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránen ie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 
následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 3.2.2014 do 7.3.2014 za rok 2012  
v Hotelovej akadémii, ul. Baštova 32 v Prešove (pov erenie č. 5/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť: 
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  

4. Informovať Radu školy o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 25.3.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená zamestnancom  
ÚHK PSK na mieste. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 10.6.2014. V zmysle 
zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným zisteniam. 

 
Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
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dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 12 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že všetky  opatrenia boli splnené.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 11.2.2015. 
 
 
 
6. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2013 vykonaná v Gymnáziu, ul. Konštantín ova 
2 v Prešove  v d ňoch od 6.2.2015 do 6.3.2015 (poverenie č. 6/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Tým že organizácia vykázala pod kódom zdroja iba čerpanie výdavkov v hlavnej kategórii 630 

napriek tomu, že prostriedky boli reálne čerpané aj v kategórií 610 a 620 došlo k porušeniu 
Opatrenia MF č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 k ekonomickej klasifikácii a 
rozpočtovej klasifikácii v znení všetkých dodatkov. 

 
2. Rozdielnou aplikáciou príspevku zo SF na jedlo došlo k porušeniu Základných zásad Zákonníka 

práce, podľa, ktorého majú všetci zamestnanci právo na rovnaký prístup a zároveň došlo 
k porušeniu vlastného interného predpisu pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.  

 
3. Neaktualizovaním internej smernice, došlo k porušeniu ust. § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
ktorého vedúci orgánu verejnej správy je zodpovedný za vytvorenie a rozvíjanie systému 
finančného riadenia. Nedodržiavaním podmienok pri vystavovaní CP bol porušený § 9 zákona č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov tým, že neboli overené podmienky, za ktorých sa použijú verejné prostriedky v súlade 
s internými aktmi riadenia, Príkazný list (vedúceho odboru školstva) č. 1/2013-Lc zo dňa 12. 6. 
2013 keď neboli dodržané postupy pri schvaľovaní podmienok, za ktorých sa použijú súkromné 
motorové vozidlá na pracovné cesty a § 3 zákona č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách, 
podľa ktorého zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto 
jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej 
cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. 

 
4. Neúplnosťou účtovných dokladov boli porušené zásady podľa § 10 ods. 1 zákona č.431/2002 Z. 

z. o účtovníctve tým, že účtovné doklady neobsahovali v plnom rozsahu predpísané náležitosti, 
čím súčasne došlo k porušeniu § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v zmysle 
ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  

 
5. Tým, že organizácia neúčtovala za predplatné a poistné na nasledujúce účtovné obdobie na 

účte 381- Náklady budúcich období v súlade s platnými postupmi účtovania podľa § 50 
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Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania pre obce, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2008, došlo k porušeniu § 3 ods. 1 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje 
prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Súčasne došlo k porušeniu § 7 ods. 1 a 2, 
v zmysle ktorých účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala 
verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii 
účtovnej jednotky; zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky 
zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými 
metódami. 

 
6. Tým, že organizácia účtovala prípady z hľadiska obsahu na nesprávnych účtoch, nepostupoval 

v súlade s § 49, § 55 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8.8.2007, došlo k porušeniu § 7 
ods. 1 a 2, v zmysle ktorých účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka 
poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva 
a o finančnej situácii účtovnej jednotky; zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah 
položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými 
zásadami a účtovnými metódami. 

 
7. V mnohých prípadoch neboli vyhotovované objednávky, čím nebol dodržaný postup v zmysle § 

6 ods. 1, podľa ktorého účtovaná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými 
dokladmi a zároveň v etape pred vstupom do záväzku nebol dokumentovaný ani  výkon 
predbežnej finančnej kontroly v súlade Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-metod. uverejnené vo 
FS č. 2/2003, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 6, 8 a 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v platnom znení.  

 
8. Na webovom sídle školy neboli zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách (napr. zmluva 

o poistení č. 511069740 uzatvorená 3.12.2013 s Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, 
Zmluva o dielo č. 19/12/13 na opravu priestorov školy, Zmluva o dielo č. 04/05/13 na výmenu 
okien v telocvični), čím došlo k porušeniu ustanovenia § 5a, ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávky a 
faktúry, ktoré boli zverejnené na webovom sídle školy nespĺňali náležitosti informácií 
vyplývajúcich z § 5b zákona č. 211/2000 Z.. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
9. Nezabezpečením centrálneho registra zmlúv došlo k porušeniu Smernice na zabezpečenie 

centrálnej evidencie zmlúv (PSK) zo dňa 31. 10. 2010, ktorej účelom je upraviť systém 
evidovania, obeh a postupy pri spracovávaní zmlúv, dohôd a dodatkov. Z hľadiska 
posudzovania úplnosti a kompletnosti boli porušené aj ust. § 8 zákona č. 431/2001 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 32 o preukázateľnosti 
účtovného záznamu. 

 
10. Nedostatkami v postupoch inventarizácie došlo k porušeniu týchto ustanovení zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve - tým, že nebola vykonaná inventúra všetkých účtov, došlo 
k porušeniu § 29 ods. 1, v zmysle ktorého účtovná jednotka inventarizáciou overuje, či stav 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - tým že 
inventúra niektorých účtov neobsahovala údaje o stave majetku s uvedením jednotiek množstva 
a ceny, došlo k porušeniu § 30 ods., v zmysle ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý 
zabezpečuje preukaznosť účtovníctva a tento musí obsahovať predpísané údaje, - tým že 
k niektorým účtom nebol vyhotovený inventarizačný zápis, došlo k porušeniu § 30 ods. 3, 
v zmysle ktorého inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná 
správnosť účtovníctva, - nedokladovaním fyzickej inventúry k 30.11.2013 o obraty za 12/2013 
došlo k porušeniu § 30 ods. 4, v zmysle ktorého fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorú 
nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať 
v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci 
nasledujúceho účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky 
a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného 
obdobia.  
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11. Prekročením limitu pokladničnej hotovosti došlo k porušeniu zásad podľa internej Smernice na 
vedenie pokladničnej agendy zo dňa 1.1.2012. 

 
12. Tým, že organizácia nezakotvila do internej smernice platné postupy pre správnu aplikáciu 

zákona o verejnom obstarávaní v praxi, došlo k porušeniu ust. § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie 
finančného riadenia. A tým, že organizácia nezverejňovala štvrťročne na svojom webovom sídle 
súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 €, porušila ust. § 99 ods. 2 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Súčasne porušila ust. § 9 ods. 9 
citovaného zákona tým, že v prechodnom období (od 1.7.2013 do zriadenia elektronického 
trhoviska) nezverejnila na svojom webovom sídle v profile zverejnenie zadávania zákazky nad 
1 000 € najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním. 

 
13. Nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej kontroly pred vstupom do záväzku došlo 

k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom 
znení v nadväznosti na Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-metod.  

 
14. Neurčením započítanej praxe pedagogických zamestnancov došlo k porušeniu § 6 ods. 7 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme k uplatneniu postupu v súlade s § 7 ods. 11 citovaného zákona a § 9 zákona č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite - nerealizovaním výkonu predbežnej 
finančnej kontroly pred vstupom do záväzku. 

 
15. Prekračovaním limitu došlo k porušeniu § 228a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 

práce, podľa ktorého rozsah práce na dohodu o pracovnej činnosti nesmie prekročiť 10 hodín za 
každý týždeň trvania dohody. 

 
16. Nesprávnym postupom pri odpisovaní technického zhodnotenia prenajatého majetku došlo 

k porušeniu § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
v zmysle ktorého technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom 
môže odpisovať nájomca len na základe písomnej zmluvy s vlastníkom a ak vlastník nezvýšil 
vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. 

 
17. Uzatvorením zmluvy na prenájom hnuteľného majetku bez predchádzajúceho súhlasu došlo 

k porušeniu postupov podľa § 9 ods. 5 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
z 2.3.2010 a Dodatku č. 1 z 22.2.2011 k predmetným zásadám, platných pre uzatváranie zmlúv 
v prípade, ak nájomný vzťah je uzatvorený na dobu dlhšiu ako jeden rok, resp. ide o opakovaný 
nájomný vzťah alebo jeho predĺženie s tým istým nájomcom. 

 
18. Tým, že organizácia eviduje v účtovníctve prenajatý, resp. majetok vo výpožičke bez zmluvného 

vzťahu s prenajímateľom, došlo k porušeniu § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení, nakoľko z účtovného záznamu nie je známy obsah účtovného prípadu 
a označenie jeho účastníkov. 

 
19. Nedodržaný postup podľa § 9 ods. 6 a ods. 7 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ z 2.3.2010 a Dodatku č. 1 z 22.2.2011, v zmysle ktorých pri obstarávacej jednotkovej cene 
nad 1 700 € správca majetku predloží krajskej inventarizačnej komisii pri ÚPSK návrh 
inventarizačnej komisie správcu. Návrh musí obsahovať spôsob naloženia s týmto 
neupotrebiteľným hnuteľným majetkom a jeho bližšiu špecifikáciu. K neupotrebiteľným strojom, 
prístrojom sa prikladá okrem znaleckého posudku, odborný technický posudok o ich 
neopraviteľnosti alebo nepoužiteľnosti, ak nie je súčasťou znaleckého posudku.  

 
20. Nie je splnená povinnosť zabezpečiť poistenie nehnuteľného majetku zvereného na základe 

uzatvorenej Zmluvy o zverení ďalšieho majetku PSK do správy Gymnázia, Konštantínova č. 2, 
Prešov zo dňa 13.10.2012. Súčasne nie je dodržaný postup podľa § 5 ods. 1 „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ z 2.3.2010 a Dodatku č. 1 z 22.2.2011, v zmysle 
ktorého sú tí, ktorí s majetkom samosprávneho kraja hospodária, sú povinní tento majetok 
chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. 
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NFK bolo zistených 20 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 
následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  

 
 
 
7. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2013 vykonaná v Jazykovej škole, ul. Dom inika 
Tatarku 4666/7 v Poprade  v d ňoch od 12.2.2015 do 3.3.2015 (poverenie č. 7/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Pri pracovnej ceste nebol dodržaný určený dopravný prostriedok, ktorý určil zamestnávateľ 

zamestnancovi v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
 
2. Dokladová inventarizácia neobsahuje všetky náležitosti (porovnanie stavu majetku na účtovný 

stav), pri  dokladovej inventarizácii nebol vykázaný inventarizačný rozdiel. Bol porušený § 30 
ods. 3 zákona 431/2002 o účtovníctve v platnom znení. Zároveň tým boli porušené ust. § 8 ods. 
1 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nezabezpečením  úplnosti a preukaznosti 
účtovníctva v súvislosti s výkonom inventarizácie majetku. 

 
3. Organizácia porušila povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nezabezpečila preukázanie 
výkonu verejného obstarávania na krycích listoch pokladničných dokladov a  na krycích listoch 
pri účtovaní došlých faktúr.  

 
4. Nezabezpečenie výkonu predbežnej finančnej kontroly pri všetkých finančných operáciách 

predpísaným spôsobom, t.j. v etape pred vstupom do záväzku podľa Usmernenie MF SR č. 
1/2002-22-metod. uverejnené vo FS č. 2/2003, alebo sa navykonávala vôbec, porušil ust. § 6, 8 
a 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.  

 
5. Nedoložením aktuálnych náplní práce  došlo k porušeniu § 5 ods. 5 písm. b) zákona  č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý určuje, 
že zaradenie zamestnanca musí byť v súlade s katalógom pracovných činnosti. 

 
6. Štatutárny orgán školy nezabezpečil  v plnom rozsahu vedenie evidencie odpracovaného 

pracovného času tak, aby bolo transparentne preukázané či nedochádza k duplicitnému 
uhrádzaniu mzdových výdavkov v hlavnej činnosti a zároveň v podnikateľskej činnosti.  Došlo k 
porušeniu § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy je zodpovedný za 
vytvorenie a rozvíjanie systému finančného riadenia. 

 
 
NFK bolo zistených 6  kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 

následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  
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8. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 
prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2013 vykonaná v Strednej odbornej škole 
elektrotechnickej, ul. Hlavná 1400/1 v Poprade - Ma tejovciach  v d ňoch od 16.2.2015 do 
20.3.2015 (poverenie č. 8/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Účtovný záznam zo systému ISPIN o prevode finančných prostriedkov medzi jednotlivými 

účtami neobsahoval dôležitý údaj v kolónke „text“ na preukázanie obsahu účtovného prípadu, 
čím bolo porušené ust. § 10, ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, ktorý jasne definuje obsah účtovného dokladu. 

 
2. Organizácia neaktualizovala svoje smernice v súlade s legislatívnymi zmenami od roku 2011, 

a tým porušila ust. § 8 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy je 
povinný pri vytváraní, zachovávaní a rozvíjaní finančného riadenia a riadenia rizík postupovať 
tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu 
osobitných predpisov. 

 
3. Organizácia v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy je povinná viesť evidenciu rozpočtových opatrení. Kontrolnému orgánu bola predložená 
tabuľka s prehľadom všetkých rozpočtových opatrení z Úradu PSK. Pre naplnenie ustanovení 
zákona je potrebné viesť rozpočtové opatrenia pod evidenčným číslom v chronologickom slede 
a každé rozpočtové opatrenie premietnuté do rozpočtu príjmov a výdajov školy dokladovať 
účtovným záznamom, čo nebolo v účtovnej jednotke realizované v súlade s uvedeným 
ustanovením ako aj s ustanovením § 10 zákona o účtovníctve.  

 
4. Tým, že organizácia pri účtovaní projektov z cudzích zdrojov nedodržala vo svojom rozpočte 

kódovanie zdrojov podľa schémy programového kódovania a ani funkčnú klasifikáciu 
rozpočtovej klasifikácie, porušila ust. § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších zákonov v nadväznosti na opatrenia MF/10334/2010-411 a 
opatrenia MF/19201/2010-411 – Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
zákonov. 

 
5. Tým, že pri použití sociálneho fondu organizácia nedokladovala jeho čerpanie dokladom 

preukazujúcim skutočnosť, porušila ust. § 6, ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších zákonov, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné 
prípady účtovnými dokladmi, v nadväznosti na ust. § 8, ods. 1), ktoré hovorí o správnosti, 
úplnosti a preukázateľnosti účtovníctva. Zároveň organizácia neoveril predbežnou finančnou 
kontrolou tvorbu sociálneho fondu v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu. 

 
6. Tým, že organizácia pri účtovaní poistenia motorových vozidiel nedodržal ekonomickú 

klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, porušila Opatrenie č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 
2004 v znení neskorších opatrení. 
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7. Organizácia nedodržala jednotný informačný systém PSK tým, že nevystavoval objednávky 
v iSPINE, neuvádzal účel platby na platobných poukazoch ani číslo zmluvy, či objednávky a tým 
nedodržala ust. § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o správnosti, úplnosti, preukázateľnosti, zrozumiteľnosti účtovníctva. 

 
8. Tým, že organizácia pri účtovaní nákladov podľa faktúr na úhradu služieb poskytovaných 

v nasledujúcom roku časovo nerozlíšila tieto náklady, porušila ust. § 3 ods. 1 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov v nadväznosti na ust. § 6 Opatrení 
MF/16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, v zmysle ktorého účtovná jednotka účtuje a 
vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

 
9. Nedoložením príslušných dokladov pri dokladovej inventúre - § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve 

tým, že pri dokladovej inventúre záväzkov a pohľadávok nebola zabezpečená podmienka 
preukázateľnosti účtovníctva podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak 
všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. 

 
10. Ustanovenia § 21 Opatrenia MF SR č. MF/19324/2012-31 v znení neskorších opatrení, v ktorom 

sú vyšpecifikované zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie tým, že 
v dokumentácií k inventarizácií bola používaná zastarala terminológia. 

 
11. Ustanovenia § 30, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

tým, že neboli doložené údaje fyzickej inventúry upravené o prírastky a úbytky uvedeného 
majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia.  

 
12. Organizácia tým, že za poskytované služby platené v hotovosti do pokladne nezabezpečila 

preukázanie skutočnosti dokladom, porušila ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť 
účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť 
účtovných záznamov.  

 
13. Nevykonávaním predbežnej finančnej kontroly pri každej finančnej operácii  (viď. jednotlivé 

kapitoly) došlo k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v znení neskorších predpisov. 

 
14. Nesprávnym uzatvorením druhu pracovnej dohody došlo k porušeniu  § 223, ods. 1 zákona 

311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v  zmysle ktorého, ak ide o prácu, 
ktorá je vymedzená výsledkom, uzatvára sa dohoda o vykonaní práce, alebo ak ide 
o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, uzatvára sa dohoda o pracovnej činnosti 
alebo dohoda o brigádnickej práci.  

 
15. Nezaradením dlhodobého majetku (24 ks váľand) do evidencie majetku školy organizácia 

porušil ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve: 
- § 8 ods. 1, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, 

preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, 
-  § 17 ods. 3 písm. c) v znení ods. 9, podľa ktorých informácie v účtovnej závierke musia byť 

pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť 
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak by jej 
neuvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. 

- § 5 ods. 1 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, v zmysle ktorého tí, 
ktorí s majetkom samosprávneho kraja hospodária, sú povinní viesť majetok samosprávneho 
kraja v účtovníctve podľa osobitného predpisu. 

 
16. Organizácia eviduje majetok v uvedenej prvotnej evidencii, avšak neuvádza všetky požadované 

údaje v zmysle opatrení MF SR č. MF/19324/2012-31, ktorými sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové a príspevkové organizácie. 
Analytickú evidenciu majetku je potrebné doplniť o sledovanie podľa subjektov, od ktorých bol 
obstaraný alebo podľa zdrojov financovania alebo miesta, kde je umiestnený.  

 
17. Organizácia neuplatňovala výšku ročného odpisu ani pomernú mesačnú časť z ročného odpisu 

zaokrúhlenú na celé euro nahor, čím nedodržala článok 4, bod 6. Vnútornej smernice č. 5/2011, 
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v zmysle ktorej musia byť účtovné odpisy zaokrúhlené na celé euro hore a tým zároveň uviedla 
nepresné informácie v účtovnej závierke a nedodržala zásadu verného a pravdivého zobrazenia 
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zároveň nebola aktualizovaná 
smernica k odpisovaniu majetku. 

 
18. Organizácia pri odpisovaní majetku nedodržala usmernenie odboru financií PSK č. 

1008/2008/OU-009 zo dňa 28.2.2008 tým, že nepostupoval v súlade s týmto usmernením pri 
uplatňovaní odpisových skupín majetku vedeného na SY 021. Zároveň pri úkonoch majetkovej 
povahy, t.j. pri zaradení majetku do užívania, vyradení majetku, ako aj pri odpisovaní majetku 
účtovná jednotka nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu. 

  
19. Tým, že organizácia nevystavila faktúry a nezaúčtovala pohľadávky zo zmluvných vzťahov, 

došlo k porušeniu § 7 a § 8 zákona o účtovníctve v platnom znení, v zmysle ktorých účtovná 
jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o 
skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. 
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a 
spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Škola ako správca majetku zároveň 
porušila ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na  ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d)  Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, v zmysle ktorého je správca povinný viesť majetok 
samosprávneho kraja v účtovníctve podľa osobitného predpisu. 

 
20. Spolu s bodom 21. 
21. Tým, že Zmluva č. 1/2011 spoločnosti CCHBC Bratislava a jej dodatky, Zmluva č. 01/2013 

uzatvorená so Štefanom Frisom  – Spišské Bystré, ako aj poistné zmluvy uzatvorené po 
1.1.2011 uvedené v tejto správe pod poradovým číslom 5., 6., 8., 9., neboli zverejnené na 
internetovej stránke školy, došlo k porušeniu ustanovenia § 5 a ods. 1 zákona  č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú 
uzaviera povinná osoba a týka sa okrem iného nakladania s majetkom vyššieho územného 
celku. Tým, že tieto zmluvy a dodatky k nim neboli zverejnené, nie sú účinné v zmysle ust. § 
47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zákonov. Pri oboch Dodatkoch k zmluve č. 
1/2011 ako aj k Zmluve č. 01/2013 nebol dokumentovaný výkon predbežnej finančnej kontroly. 

 
22. Neprehodnotením zmluvy č. 801 257 5505 na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Škoda Octavia Combi v spolupráci 
v spolupráci so spoločnosťou JUST, s.r.o. a jej zástupcami za účelom zefektívnenia 
vynakladania finančných prostriedkov na poistenie majetku, organizácia nedodržala Usmernenie 
Úradu PSK č. 899/2010/ ODDIVS–039 z 23.12.2010 k verejnej súťaži pre poistenie majetku 
PSK. 

 
23. Tým, že organizácia vykonávala činnosti podnikateľského charakteru bez predchádzajúceho 

súhlasu zriaďovateľa, porušila ust. v bode II. Zriaďovacej listiny „Forma hospodárenia“  
a zároveň porušila ust. § 28 ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého príspevková organizácia 
môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, 
pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú 
činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú a 
sledujú sa na samostatnom účte.  

 
 
NFK bolo zistených 23 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 

následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  

 
 
 
9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránen ie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
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so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 18.9.2013 do 8.10.2013 za rok 2012 
v Domove sociálnych služieb DÚHA, ul. 29. augusta 4  v Bardejove (poverenie č. 9/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 18.3.2013 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola doručená na  ÚHK PSK dňa 
4.11.2013. V zmysle zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným 
zisteniam. 

 
Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 1 opatrenie na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že všetky  opatrenie  bolo splnené.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 6.3.2015. 
 
 
 
10. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 21.11.2013 do 17.1.2014 za rok 2012 
v Spojenej škole T. Šev čenka s vyu čovacím jazykom ukrajinským, ul. Sládkovi čova 4 v 
Prešove (poverenie č. 10/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  

4. Informovať Radu školy o výsledku následnej finančnej kontroly. 
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Riaditeľom organizácie boli dňa 4.2.2015 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená zamestnancom  
ÚHK PSK na mieste. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 15.5.2014. V zmysle 
zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným zisteniam. 

 
Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 6 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že 1 opatrenie je splnené a 5  
opatrení sa plní.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 12.3.2015. 
 
 
 
11. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 20.5.2013 do 28.6.2013 za rok 2012 
v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služie b, ul. SNP 4 vo Svidníku (poverenie č. 
11/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 30.7.2013 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená ÚHK PSK dňa 
3.2.2014. V zmysle zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným 
zisteniam. 

 
Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 6 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že 4 opatrenia sa plnia a 2   
opatrenia boli splnené.  
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Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 19.3.2015. 
 
 
 
12. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Gymnáziu, ul. Študentská  4 v 
Snine v d ňoch od 16.3.2015 do 16.4.2015 (poverenie č. 12/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Porušenie ust. § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za 
vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia : 
- v pokyne na vykonanie ročnej inventarizácie chýba usmernenie k vykonaniu inventarizácie 

účtov v rámci dokladovej inventarizácie. Neboli dodržané ust. § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie 
finančného riadenia. 

- v  internej smernici neboli zakotvené platné postupy pre správnu aplikáciu zákona 
o verejnom obstarávaní v praxi.  

 
2. Inventarizácia neobsahuje inventúrny súpis účtu 031 - pozemky s uvedením parcelných čísiel, 

výmery. Došlo k porušeniu § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. K 31.12.2013, 
nebolo možné preukázateľným spôsobom overiť  stav tohto majetku v účtovníctve v nadväznosti 
na skutočnosť. 

 
3. Pri realizácii stavebných prác organizácia nedodržala ust.  zákona  č. 254/1998 Z.z. o verejných 

prácach, § 12 „Kvalita verejnej práce“ ods. 1) písm. b), podľa  ktorého je stavebník v zmluve 
okrem iného povinný:   
- zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % a viac z dohodnutej ceny do preukázania splnenia 

kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej 
časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov,  

- vyžadovať záručnú lehotu minimálne päť rokov pre stavebnú časť verejnej práce alebo dlhšiu 
pre jej vybranú časť.  

 
4. Tým, že prenajímateľ nedostatočne zhodnocoval svoj majetok pri jeho prenájme, neupravil 

výšku nájomného v roku 2013 o mieru inflácie, porušil ust. § 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie 
§ 5 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, podľa ktorého tí, ktorí 
s majetkom samosprávneho kraja hospodária, sú povinní udržiavať, užívať, zveľaďovať, 
zhodnocovať majetok samosprávneho kraja. Zároveň došlo k porušeniu Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. 1/2012 a č. 2/2012 – čl. III bod 5, podľa ktorej prenajímateľ je 
oprávnený upraviť výšku nájomného s účinnosťou od 1. januára  kalendárneho roku o mieru 
inflácie tak, že celková výška nájomného platná k 31. decembru bežného roka sa prenásobí 
koeficientom inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad SR za predchádzajúci kalendárny rok.  
Celkové vyčíslenie ušlého výnosu za rok 2013 je 24,24 €. 
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NFK boli zistené 4 kontrolné zistenia, 3 kontrolné zistenia boli finančne nevyčíslené a 1 

kontrolné zistenie bolo finančne vyčíslené v celkovej sume 24,24 €. Na základe výsledkov následnej 
finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  

 
 
 
13. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Gymnáziu A. Prídavka, ul . 
Komenského 40 v Sabinove  v d ňoch od 16.3.2015 do 23.4.2015 (poverenie č. 13/2015). 

 
Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 

predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Nezapracovaním podmienok použitia súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu 

zamestnancom školy do Pracovného poriadku organizácia porušila Príkazný list (vedúceho 
odboru školstva) č. 1/2013-Lc zo dňa 12. 6. 2013. 

 
2. Tým že organizácia vykazuje na výdavkovom účte príjmy porušila § 22 ods. 4 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého rozpočtová organizácia 
sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje 
všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu, zároveň takýmto konaním 
došlo k porušeniu Opatrenia MF č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 k 
ekonomickej klasifikácii a rozpočtovej klasifikácii v znení všetkých dodatkov, keďže vo svojom 
výkaze o plnení rozpočtu k 31. 12. 2013 nevykázala takýto transfer. 

 
3. Tým, že štatutárny orgán školy nezabezpečil vypracovanie a aktualizáciu internej smernice, 

došlo k porušeniu § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého vedúci orgánu verejnej správy je 
zodpovedný za vytvorenie a rozvíjanie systému finančného riadenia a nedodržiavaním 
podmienok vyplňovania CP boli porušené ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že neboli overené 
podmienky, za ktorých sa použijú verejné prostriedky v súlade s internými aktmi riadenia, § 3 
ods. 1 zákona 283/2002 o cestovných náhradách tým, že zamestnávateľ vysielajúci 
zamestnanca na pracovnú cestu písomne neurčil spôsob dopravy na pracovnú cestu a Príkazný 
list (vedúceho odboru školstva) č. 1/2013-Lc zo dňa 12.6. 2013 keď neboli dodržané postupy pri 
schvaľovaní podmienok, za ktorých sa použijú súkromné motorové vozidlá na pracovné cesty. 

 
4. Tým že faktúry nie sú doložené súpisom prác boli porušené zásady podľa § 10 ods. 1 zákona 

č.431/2002 Z. z. o účtovníctve tým, že účtovné doklady neobsahovali v plnom rozsahu 
predpísané náležitosti, čím súčasne došlo k porušeniu § 8 ods. 1, zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, v zmysle ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, 
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  

 
5. Tým, že organizácia používala nesprávne postupy účtovania nepostupovala v súlade s 

Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8.8.2007 (§ 56) a zároveň došlo k porušeniu § 7 ods. 
1 a 2 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých 
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účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý 
obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky; 
zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá 
skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami. 

 
6. Neúčtovaním o nefinančných daroch organizácia porušila ustanovenia Opatrení MF SR č. 

16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 
osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie 
územné celky v nadväznosti § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 
7. V mnohých prípadoch neboli doložené objednávky, čím nebol dodržaný postup v zmysle § 6 

ods. 1, podľa ktorého účtovaná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi 
a zároveň v etape pred vstupom do záväzku nebol dokumentovaný ani  výkon predbežnej 
finančnej kontroly v súlade Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-metod. uverejnené vo FS č. 
2/2003, čím došlo k porušeniu ust. § 6, 8 a 9 zákona  č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v platnom znení.  

 
8. Objednávky a faktúry, ktoré boli zverejnené na webovom sídle školy nespĺňali náležitosti 

informácií vyplývajúcich z § 5b zákona č. 211/2000 Z.. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
9. Popísanými nesprávnymi postupmi v rámci inventarizácie organizácia porušila § 29 a 30 

v nadväznosti na § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve tým, že inventarizácia 
nebola vykonaná tak, aby bol preukázateľným spôsobom overený stav majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a nezabezpečila úplnosť a preukaznosť účtovníctva 
v súvislosti s výkonom inventarizácie. 

 
10. Nevykonávaním verejného obstarávania pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru a zákaziek 

na poskytovanie služieb došlo k porušeniu § 4 ods. 3 pís. zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení. Organizácia tým, že nezabezpečila preukázanie výkonu verejného 
obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, porušila základné povinnosti verejného obstarávateľa, z ktorých 
mu vyplýva postupovať podľa tohto zákona. A tým, že organizácia nezverejňovala štvrťročne na 
svojom webovom sídle súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 €, porušil ust. 
§ 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Súčasne porušila 
ustanovenie § 9 ods. 9 citovaného zákona tým, že v prechodnom období (od 1.7.2013 do 
zriadenia elektronického trhoviska) nezverejnila na svojom webovom sídle v profile zverejnenie 
zadávania zákazky nad 1 000 € najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním. 

 
11. Nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej kontroly pred vstupom do záväzku došlo 

k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom 
znení v nadväznosti na Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-metod. Neaktualizovaním internej 
smernice, došlo k porušeniu § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého vedúci orgánu verejnej 
správy je zodpovedný za vytvorenie a rozvíjanie systému finančného riadenia. 

 
12. Nesprávnym určením kreditového príplatku došlo k porušeniu § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. 

z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom 
znení a nedoložením aktuálnych náplní práce došlo k porušeniu § 5 ods. 5 písm. b) zákona  č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý určuje, 
že zaradenie zamestnanca musí byť v súlade s katalógom pracovných činnosti.  

 
13. Tým, že organizácia neocenila nadobudnutý majetok (reprodukčnou cenou) porušila ust. § 25 

ods. 1 písm. d) bod 1 a ods. 6 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 
14. Nezabezpečením komplexného centrálneho registra zmlúv došlo k porušeniu Smernice na 

zabezpečenie centrálnej evidencie zmlúv (PSK) zo dňa 31. 10. 2010, ktorej účelom je upraviť 
systém evidovania, obeh a postupy pri spracovávaní zmlúv, dohôd a dodatkov. Z hľadiska 
posudzovania úplnosti a kompletnosti boli porušené aj ust. § 8 zákona č. 431/2001 Z. z. 
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o účtovníctve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 32 o preukázateľnosti 
účtovného záznamu. 

 
15. Na webovom sídle školy neboli zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách čím došlo 

k porušeniu ust. § 5a, ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nedodržaním ustanoveného potupu pri zverejňovaní 
zmlúv v znení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám došlo k porušeniu 
finančnej disciplíny v znení § 31 ods. 1, písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

 
 

NFK bolo zistených 15 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 
následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  

 
 
 
14. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Obchodnej akadémii, ul. 
Jarmo čná 132 v Starej Ľubovni  v d ňoch od 16.3.2015 do 17.4.2015 (poverenie č. 14/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Pri kontrole cestovných príkazov bol zistený nedostatok v internej smernici v tom, že nebola 

aktualizovaná podľa Príkazného listu vedúceho odboru zo dňa 12.6.2013, čím bol porušený § 8 
zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 
2. Kontrolou cestovných príkazov bolo zistené nedodržanie termínov zúčtovania do 10 pracovných 

dní ako zo strany zamestnanca, tak aj zamestnávateľa, čo je porušenie § 36 ods. 7 a 8 zákona 
283/2002Z.z. o cestovných náhradách. 

 
3. Kontrolou cestovných príkazov pri zahraničných pracovných cestách bolo používané tlačivo, kde 

chýbali údaje o čase prechodu štátnych hraníc, ktoré sú dôležité pri stanovení výšky stravného, 
čo nie je v súlade s § 13 zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.  

 
4. Oprava údajov na cestovných príkazoch nebola v súlade s § 34 ods. 2 zákona 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. 
 
5. Pri kontrole inventarizácie došlo k porušeniam § 29 ods. 1 a § 30 ods. 2 zákona 431/2002 Z.z. 

tým,  že  neboli zinventarizované všetky účty a majetok, inventúrne súpisy neobsahovali 
základné náležitosti. 

 
6. Nesprávnym účtovaním úhrad zálohových faktúr došlo k porušeniu § 43 ods. 4 Opatrenia MF 

SR č. 16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania. 
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7. V prípade opakovaného nájmu nehnuteľného majetku s tým istým nájomcom nebol dodržaný 
postup podľa § 9 ods. 2 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“. 
 
 
NFK bolo zistených 7 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 

následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia. 

 
 
 
 
15. Opakovaná kontrola plnenia opatrení prijatých n a odstránenie nedostatkov a prí čin 

ich vzniku pri následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými 
prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom PSK, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 21.3.2013 do 17.5.2013 za rok 
2012 v Strednej odbornej škole, ul. SNP 16 v Sabino ve (poverenie č. 15/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  
 

Kontrolovaný subjekt na základe vykonanej následnej finančnej kontroly prijal celkom 15 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia prijatých opatrení bolo 11 opatrení 
vyhodnotených ako splnené, 4 opatrenia boli vyhodnotené ako nesplnené. Dňa 28.8.2014 boli na 
Útvar hlavného kontrolóra PSK doručené zo Strednej odbornej školy Sabinov Opatrenia prijaté na 
nápravu zistených nedostatkov pri následnej finančnej kontrole plnenia opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku z kontroly vykonanej pracovníkmi Útvaru hlavného 
kontrolóra PSK v čase 5.8. – 13.8.2014, ktoré boli uvedené v Správe č. 41/2014. 

 
Správa o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin bola kontrolnej 

skupine predložená 17.3.2015 pri opätovnej kontrole plnenia prijatých opatrení a následne dňa 
30.3.2015 bola doručená aj na Útvar hlavného kontrolóra PSK.  

Za opätovné nedostatky zistené finančnou kontrolou boli zodpovední zamestnanci školy  
v Zmysle zákonníka práce písomne upozornení na nedôsledné plnenie pracovných úloh. 

Rada školy bola informovaná o výsledku následnej finančnej kontroly a o zistených 
nedostatkoch na zasadnutí dňa 13.11.2014.  

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 4 opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že všetky opatrenia boli splnené.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 30.3.2015 
 
 
 
16. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Strednej odbornej škole 
technickej, ul. Pionierska 361/4 vo Svidníku v d ňoch od 24.3.2015 do 27.4.2015 (poverenie č. 
16/2015). 
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Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Organizácia tým, že neaktualizovala svoje vnútorné smernice a riadiace normy k vytváraniu 

predpokladu na zabezpečenie správneho riadiaceho a kontrolného mechanizmu, porušila ust. § 
8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. Tým, že organizácia nedokladovala zaúčtovanie  každého rozpočtového opatrenia 

premietnutého do rozpočtu príjmov a výdajov školy účtovným záznamom, porušila ustanovenie 
§ 8, ods.1 v nadväznosti na ust. § 10 ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších zákonov. 

 
3. Tým, že organizácia zadal zákazku na vypracovanie projektu na investičnú akciu: Rekonštrukcia 

a prístavba dielní odborného výcviku, ul. Pionierska 361/4-Svidník“ bez predchádzajúceho 
súhlasu PSK na investičnú akciu, porušila Metodický pokyn PSK pre obstarávanie investičných 
akcií v rámci kapitálových výdavkov vo viacerých bodoch.  

 
4. Tým, že projekt na rekonštrukciu a prístavbu dielní organizácia hradila z bežného rozpočtu, 

porušila Opatrenia MF č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 k ekonomickej klasifikácií 
rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov. Zároveň neboli dodržané opatrenia MF SR 
č. 16786/2007-31 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové 
organizácie, obce a vyššie územné celky 

 
5. Zamestnávateľ tým, že tvoril sociálny fond iba vo výške 1 % povinného prídelu zo základu 

určeného zákonom a netvoril ďalších 0,20 % dohodnutých v kolektívnej zmluve, porušil  článok 
27 vlastnej kolektívnej zmluvy v nadväznosti na ust. § 2, ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. 
o sociálnom fonde v znení neskorších zákonov. 

 
6. Nesprávnym postupom pri účtovaní rezervného fondu z výsledku hospodárenia organizácia 

porušila § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení § 53 
ods. 4 Opatrení MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové 
organizácie, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 

 
7. Tým, že organizácia účtovala úroky a poplatky za vedenie osobitného účtu sociálneho fondu 

nekorektným spôsobom, porušila zásadu verného a pravdivého zobrazenia o skutočnosti, ktorá 
je predmetom účtovníctva podľa ust. § 7, ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení 
neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce 
a vyššie územné celky.  

 
8. Tým, že organizácia pri nákupe stravných lístkov, rozúčtovaní nákladov na stravovanie 

zamestnancov, ako aj čerpanie SF na stravovanie nedodržala postupy účtovania, porušila 
Opatrenie MF 16786/2007-31 ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove pre RO a PO v znení neskorších opatrení. Zároveň porušila zásadu 
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verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa ust. § 7, 
ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov.  

 
9. Tým, že organizácia nedodržala zákonné pravidlá pri overení stavu majetku a záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov inventarizáciou tak, aby overenie majetku malo výpovednú 
hodnotu, porušila ust. § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. Zároveň porušila ust. § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve tým že 
nezabezpečil úplnosť a preukaznosť účtovníctva v súvislosti s výkonom inventarizácie. 

 
10. Organizácia pri plánovaní verejného obstarávania tovarov, prác a služieb porušila vlastnú 

internú smernicu k verejnému obstarávaniu v tom, že nepostupovala v súlade s jej 
ustanoveniami pri vypracovaní plánu VO na príslušný rok a ustanovenie § 5 „Pravidlá výpočtu 
predpokladanej hodnoty“ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov.  

 
11. Tým, že organizácia nezverejňovala v roku 2014 štvrťročne vo svojom profile súhrnné správy 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 €, porušila ust. § 9, ods. 9 zákona č.  25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  
12. Tým, že organizácia neurčila predpokladanú hodnotu všetkých zákaziek, bežnú dostupnosť 

všetkých nakupovaných tovarov a služieb, neurčila postupy vo verejnom obstarávaní vo vzťahu 
na finančné limity podľa § 4 ako aj vo vzťahu k finančným limitom pri ktorých nie je potrebné 
vykonať oslovenie viacerých dodávateľov v rámci podlimitných zákaziek podľa vlastnej smernice 
k VO, porušila ust. § 5 a § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
zákonov. 

 
13. Nedodržaním postupov pri výkone predbežnej finančnej kontroly tak, aby táto bola účinná, 

kontrolovaný subjekt porušil ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v znení neskorších predpisov. 

 
14. Tým, že si riaditeľ organizácie sám schválil vyplatenie odmien za krúžkovú činnosť, došlo 

k porušeniu ustanovenia § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
v zmysle ktorého právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym 
orgánom, robí orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil. Nedodržaním ustanoveného alebo 
určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo k porušeniu finančnej disciplíny 
v zmysle § 31 ods. 1, písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy tým, že riaditeľovi školy boli vyplatené odmeny za krúžkovú činnosť, ktoré si schválil 
sám. Podľa § 31 ods. 7 citovaného zákona, subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú 
disciplínu podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému 
za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. 
z. Zákonník práce).  

 
15. Tým, že organizácia pri inventarizácii majetku neoznačila počítač s inventárnym číslom 15484 

za chýbajúci, resp. neupotrebiteľný a nedala podnet na jeho vyradenie, prípadne na škodovú 
komisiu, porušila Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v § 9 v nadväznosti na 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisoch, ktorý v § 7 hovorí 
o zásadách účtovníctva vedúcich k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností, ktoré sú jeho 
predmetom. 

 
16. Tým, že organizácia v Poznámkach k 31.12.2014, ktoré sú súčasťou účtovnej uzávierky 

nepravdivo informovala o účtovaní a evidovaní drobného dlhodobého majetku, porušila ust. § 7, 
ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého 
účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý 
obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej 
jednotky. 

 
17. Tým, že poistné zmluvy uzatvorené po 1.1.2011 uvedené v tejto správe neboli zverejnené na 

internetovej stránke školy, došlo k porušeniu § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v zmysle ktorého povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná 
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osoba a týka sa okrem iného nakladania s majetkom vyššieho územného celku. Tým, že zmluvy 
neboli zverejnené, v zmysle ust. § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zákonov, nie 
sú účinné. 
Tým, že pri zverejňovaní zmlúv kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonnými 
ustanoveniami pri zverejňovaní zmlúv a z nich vyplývajúcich ďalších záväzných postupov 
súvisiacich s realizovaním úhrad výdavkov, porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1, 
písm. k) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov. 
Podľa § 31 ods. 7 citovaného zákona subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu 
podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za 
porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce).  

 
 
NFK bolo zistených 17 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 

následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  
 
 
 

17. Tematická kontrola plnenia uznesenia Zastupite ľstva Prešovského samosprávneho 
kraja č. 27/2014 „K návrhu na predloženie žiadosti o NFP v  rámci Opatrenia 3.1 a Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov-Intervencie do pamä ťových a fondových inštitúcií 
a Opatrenia 3.1 b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov–Intervencie do nehnute ľných 
kultúrnych pamiatok v rámci ROP k zabezpe čeniu realizácie projektov po schválení žiadostí 
o NFP a k financovaniu a spolufinancovaniu projekto v vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov“ vykonaná v Agentúre regionálneho rozvoja PSK, ul. Prost ějovská 117/A, Prešov  
dňa 2.4.2015 ( poverenie č. 17/2015 ) 

 
V súlade s ust. § 19 c ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov 

v platnom znení hlavný kontrolór PSK  predkladá Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja 
Informatívnu správu o plnení uznesení zastupiteľstva.  

 
Na 3. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 18. 2. 2014 bolo prijaté 

uznesenie č. 27/214 k „K návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 3.1 a Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov-Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1 b 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov–Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci 
ROP k zabezpečeniu realizácie projektov po schválení žiadostí o NFP a k financovaniu 
a spolufinancovaniu projektov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov“ , kde: 

 
- v bode A. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje:  
- v bode A.1. predloženie žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-3.1 a-2013 a výzvy ROP-3.1 

b-2013 za účelom realizácie projektov (uvedených v tabuľke č. 1 Predkladanie projektov 
subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01), ktorých 
ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho kraja a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, 

- v bode A.2 zabezpečenie realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP,  
- v bode A.3 financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekty t.j. vo výške uvedenej v tabuľke č.1 Predkladanie 
projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 

 
- v bode B. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja ukladá: 
- v bode B.1 generálnemu riaditeľovi ARR PSK prizývať poslancov PSK za príslušný 

volebný obvod na kontrolné dni k jednotlivým stavebným akciám a k vyvolaným  naviac 
prácam,  

- v bode B.2 generálnemu riaditeľovi ARR PSK priebežne informovať Zastupiteľstvo PSK 
o vyvolaných naviac prácach s príslušným zdôvodnením. 
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Na základe poverenia hlavného kontrolóra PSK č. 17/2015 zo dňa 1.4.2015 vykonali 
zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra PSK tematickú kontrolu plnenia uznesenia č. 27/2004 bod 
B.1 a B.2 Zastupiteľstva PSK v Agentúre regionálneho rozvoja PSK, ul. Prostějovská 117/A, Prešov. 

 
Kontrolou bolo zistené, že Prešovský samosprávny kraj ako konečný prijímateľ pomoci sa 

uchádzal o financovanie projektu „Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky„ pre 
subjekt Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou v celkovom finančnom objeme z Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007, oblasť podpory v rámci prioritnej osi 2.1 
Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu. Celkový rozpočet projektu bol 355 897,85 €. 

 
Dňa 16.7.2013 došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na projekt  

„Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky„ pre subjekt Vlastivedné múzeum 
v Hanušovciach nad Topľou v celkovom finančnom objeme z Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľsko Slovenská republika 2007, oblasť podpory v rámci prioritnej osi 2.1 Rozvoj cezhraničnej 
spolupráce v oblasti turizmu s celkovou výškou oprávnených nákladov v objeme 355 897,85 € 
vrátane 5% kofinancovania. 

 
Kontrolou bolo zistené, že počas realizácie stavby „Výstavba archeoparku pri Vlastivednom 

múzeu  v Hanušovciach nad Topľou„ boli zistené práce, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte stavby 
z dôvodu špecifickosti realizovaného diela. Jedná sa o práce a materiály, ktoré vo veľkej miere 
nebolo možné napočítať vopred a tým ich  zahrnúť do projektu a samotného rozpočtu. Dané 
skutočnosti boli zistené až počas samotnej realizácie diela a bez nich by nebolo možné dielo 
uskutočniť. 

 
Dňa 25.11.2014 sa uskutočnil kontrolný deň za účasti zástupcov realizátora stavebných prác, 

stavebného dozoru, riaditeľky múzea, generálneho riaditeľa ARR PSK a projektového manažéra 
projektu. Na pracovné stretnutie boli pozvaní aj poslanci Prešovského samosprávneho kraja za 
okres Vranov nad Topľou, ktorí sa ale kontrolného dňa nezúčastnili. Na kontrolnom dni zástupca 
zhotoviteľa stavebných prác informoval o priebehu prác a spolu so stavebným dozorom sa venovali 
hlavne realizácii stavebných prác naviac, ktoré vznikli z dôvodu špecifickosti realizovaných 
stavebných prác. Generálny riaditeľ ARR PSK vyzval zástupcov zhotoviteľa stavebných prác a 
stavebného dozora na spracovanie dôvodovej správy k prácam naviac a položkovitý rozpočet 
k prácam naviac. 

 
Hodnota podanej žiadosti o poskytnutie FP za partnera (s DPH) je 364 430,92€. 
Hodnota schválenej žiadosti o poskytnutie FP za partnera (s DPH) je 355 897,85€. 
Hodnota prác naviac (s DPH) je 46 482,00€. 
 
Správa o vyvolaných prácach naviac bude samostatným bodom rokovania Zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraja dňa 21.4.2015. 
 
Záverom môžeme konštatovať, že plneniu uznesenia  Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja č. 27/2014 je v Agentúre regionálneho rozvoja PSK venovaná náležitá 
pozornosť. 

 
 
Záznam o výsledku tematickej kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK bol vypracovaný 

dňa 13.4.2015. 
 
 
 
 
18. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 16.9.2013 do 21.10.2013 za rok 2012 vo 
Vihorlatskom osvetovom stredisku, ul. Sokolovská 11  v Humennom (poverenie č. 18/2015). 

 
Výsledok kontroly:  
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Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 
podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  

 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 7.11.2013 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správy o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly boli predložené na ÚHK PSK dňa 
29.11.2013 a 7.1.2014. V zmysle zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým 
kontrolným zisteniam. 

 
Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 12 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že z uvedeného počtu opatrení boli 
4 opatrenia splnené a 8 opatrení sa plní.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 17.4.2015. 
 
 
 
19. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 30.4.2013 do 19.6.2013 za rok 2012  
v Správe a údržbe ciest PSK, oblas ť Humenné, ul. Mierová 5 (poverenie č. 19/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 4.7.2013 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená na ÚHK PSK dňa 
19.9.2013.V zmysle zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným 
zisteniam. 

 



26 
 

Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 
z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo  prijatých 5 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že všetkých 5 opatrení sa plní.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 28.4.2015. 
 
 
 
20. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 6.5.2013 do 7.6.2013 za rok 2012 
v Správe a údržbe ciest PSK, oblas ť Svidník, ul. Sov. hrdinov 410 (poverenie č. 20/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 1.8.2013 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená na ÚHK PSK dňa 
2.9.2013. V zmysle zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným 
zisteniam. 

 
Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 2 opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že jedno opatrenie je splnené 
a jedno sa plní.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 21.4.2015. 
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21. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 
následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 18.10.2013 do 25.11.2013 za rok 2012 
v Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, ul. Komenského 4 v  Humennom (poverenie č. 21/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  

4. Informovať Radu školy o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 16.12.2013 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená na ÚHK PSK  dňa 
11.4.2014. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 18.3.2014. V zmysle zápisnice 
z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným zisteniam. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 4 opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že z uvedeného počtu opatrení boli 
2 opatrenie splnené a 2 opatrenia sa plnia.  

 
 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 22.4.2015. 
 
 
 
22. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Obchodnej akadémii, ul. 
Komenského 1 v Humennom v d ňoch od 4.5.2015 do 5.6.2015 (poverenie č. 22/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  
a predpisov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Organizácia mala v internej smernici stanovenú nesprávnu výšku krátenia stravného v prípade, 

ak má zamestnanec zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, tým došlo k porušeniu § 5 
ods. 6 zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 
2. Pri vyslaní na pracovnú cestu v cestovnom príkaze nebol určený druh dopravného prostriedku, 

pri vyúčtovaní cestovných náhrad nebola predložená správa zo služobnej cesty, v cestovných 
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príkazoch nebolo vyznačené, či bolo poskytnuté stravovanie, pri vyúčtovaní cestovného nebol 
doložený správny doklad, t.j. doklad o priemernej cene PHM platnej v čase nástupu na pracovnú 
cestu publikovanej Štatistickým úradom SR . Tým došlo k porušeniu § 3 ods.1 , § 7 ods. 5 
zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, § 8 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v znení neskorších predpisov. Pri vyslaní na služobnú cestu nebol dokladovaný súhlas 
zamestnanca podľa § 57 Zákonníka práce. 

 
3. Organizácia neúčtovala na účtoch časového rozlíšenia za predplatné za rok 2015, čím došlo                

k porušeniu § 7 ods. 1 a 2 zákona 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
4. Organizácia uhradila členský príspevok bez súhlasu zriaďovateľa, čím došlo k porušeniu § 26 

ods. 8 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov. 

 
5. Úhrady zálohových faktúry neboli účtované cez účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, 

čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 a 2 zákona 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

 
6. Organizácia nákup stravných poukážok neúčtovala na účte 213 - Ceniny, čím došlo k porušeniu 

§ 7 ods. 1 a 2 zákona 431/2002 o účtovníctve  v znení neskorších predpisov. 
 
7. V oblasti stravovania žiakov došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa §  31 ods. m zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov – 
porušené pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy 
subjektmi verejnej správy, rozdiel medzi schválenou výškou výdavkov na stravovanie z rozpočtu 
zriaďovateľa a normatívom podľa VZN PSK za rok 2014 predstavoval výšku 1 978,32 € 
v prospech kontrolovaného subjektu. 

 
8. Pri úhrade faktúr za stravovanie žiakov v prvotnej evidencii chýbajú podklady, ktoré by 

preukazovali skutočný odber jedál, čím došlo k porušeniu § 8 ods. 1 zákona 431/2002 Z.z 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
9. Pri inventarizácii došlo k porušeniu § 29 ods. 1 a § 30 ods. 2 zákona 431/2002  Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že nebola vykonaná dokladová inventarizácia 
všetkých účtov, inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti a zistený stav nebol 
správne porovnaný na účtovný. 

 
10. Pri hotovostných transakciách – výberoch z účtu SF, tieto neboli účtované cez pokladňu podľa 

Opatrenia MF SR č. 16786/2007 – 31 zo dňa 8.8.2007, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 a 2 
zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
11. Pri verejnom obstarávaní zákazky „ Výmena okien a dverí v spoločenskej miestnosti 

a v pavilóne D „ nebol dodržaný postup podľa Smernice č. 1/2013 o VO tým, že na webovom 
sídle školy nebol zverejnený plán VO. Taktiež bol porušený § 12 zákona  č. 254/1998 Z.z. 
o verejných prácach tým, že v zmluve na dodávku stavebných prác záručná doba bola 
dohodnutá na dobu kratšiu ( 3 roky) a nie minimálne na 5 rokov. 

 
12. Nerealizovaním výkonu PFK pri všetkých finančných operáciách, t. j. pri vyšlých faktúrach, 

zmluvách o poistení došlo k porušeniu § 9 zákona 502/2001 Z.z o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 

 
13. Pri vstupe do záväzku nebola vykonaná PFK pri uzatváraní nájomných zmlúv, čím došlo k 

porušeniu § 6 a 9 zákona 502/2002 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov. 

 
14. Pri zmluve o nájme s J. B., uzatvorenej na dobu dlhšiu ako jeden rok bez súhlasu zriaďovateľa 

došlo k porušeniu § 10 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
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15. V zmluve o nájme s A. L. nie je zmluvne dohodnutá každoročná úprava výšky  nájmu o mieru 
inflácie, čím došlo k porušeniu § 11 ods. 9  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

 
16. Organizácia nemá vedenú evidenciu zápisov o škodách, prípady škodových udalostí neboli 

prerokované v Škodové komisii v súlade s internou smernici.            
 
 
NFK bolo zistených 16 kontrolných zistení, 15 kontrolných zistení bolo finančne nevyčíslených 

a 1 kontrolné zistenie bolo finančne vyčíslené v celkovej sume 1 978,32 €. Na základe výsledkov 
následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  
 

 
 
 
23. Tematická kontrola zameraná na kontrolu dodržia vania zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  za rok 2014 vykonanej v d ňoch od 
29.4.2015 do 12.6.2015 za rok 2014 na Úrade Prešovs kého samosprávneho kraja, Námestie 
mieru 2, Prešov  (poverenie č. 23/2014). 

 
Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na dodržiavanie ustanovení 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ďalej zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka 
práce. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 

1. Tým, že zamestnanci Úradu Prešovského samosprávneho kraja uvedení v správe o výsledku 
NFK nepredložili doklady na vyúčtovanie pracovnej cesty v stanovenej zákonnej lehote, došlo k 
porušeniu § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v zmysle ktorého 
zamestnanci vysielaní na pracovnú cestu sú povinní predkladať podklady na vyúčtovanie 
cestovných príkazov do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty.  

 
NFK bolo zistených 1 kontrolné zistenie finančne nevyčíslené. Na základe výsledkov následnej 

finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  
 
 

 
24. Tematická kontrola zameraná na dodržiavanie prí slušných právnych predpisov 

týkajúcich sa autoprevádzky za rok 2014 vykonanej v  dňoch od 28.4.2015 do 5.6.2015 na 
Úrade Prešovského samosprávneho kraja (poverenie č. 24/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami, zákonnosť, účinnosť, účelnosť, hospodárnosť 
a efektívnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami z rozpočtu PSK v znení v tom čas platných 
interných predpisov t.j. Dopravný poriadok a Zásady obehu účtovných dokladov. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  
 

Pri kontrole čerpania verejných financií so zameraním na dodržiavanie príslušných právnych 
predpisov týkajúcich sa autoprevádzky za rok 2014 neboli zistené nedostatky. 

 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaný dňa 5.6.2015. 
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25. Tematická kontrola na základe podnetov doru čených na Útvar hlavného kontrolóra 
PSK  Ing. Jána Har ňáka, Tarnov č. 110 zo dňa 18.3.2015 a Úradu pre verejné obstarávanie, ul. 
Dunajská 68, Bratislava zo d ňa 24.3.2015 vykonanej v d ňoch od 13.5.2015 do 11.6.2015 v 
 Strednej priemyselnej škole Bardejov, Komenského 5  

 
Tematická kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, 
zákona o slobode informácií č. 211/2000 Z.z., zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení 
neskorších úprav. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Organizácia nevykonala úkony a postupy v zmysle § 9 a súvisiacich ustanovení Zásad 

hospodárenia  a nakladania s majetkom PSK pri nakladaní s neupotrebiteľným hnuteľným 
majetkom zvereným do  správy (fyzicky a morálne opotrebený nákladný dopravný prostriedok 
Avia 21). 

 
2. Pri použití sociálneho fondu boli poskytnuté jeho prostriedky na úhradu nákladov na dopravu na 

rekondičný pobyt na zaopatrené dieťa zamestnanca v sume 100 € a vnučku zamestnanca 100 
€. Spolu neoprávnené použitie 200 €. Tým došlo k porušeniu § 7 ods. 2) zákona č. 152/1994 
Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v 
znení neskorších predpisov. Nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s 
verejnými prostriedkami bol zároveň porušený § 31 ods. 1, písm. k) zákona  č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
3. Pri kontrole postupov pri verejnom obstarávaní na základe predloženej dokumentácie boli 

zistené nasledovné nedostatky: 
- verejný obstarávateľ  označuje zákazku ako podlimitnú, pričom v prechodnom období sa 

nejedná o podlimitnú zákazku v zmysle § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
- špecifikácia podrobného opisu stavebných prác obsahovala požiadavku na konkrétnu značku 

bez doplnenia slovami „alebo ekvivalentný“. Došlo k znevýhodneniu určitých záujemcov 
alebo výrobkov, čím bol porušený § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 

- nesprávnou aplikáciou § 42 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní vylúčil dvoch uchádzačov z 
procesu verejného obstarávania z dôvodu prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky. 
Verejný obstarávateľ týchto uchádzačov mal vyhodnotiť ako neúspešných. Uvedený postup 
nemal vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 
Pri kontrole postupov verejného obstarávania nebolo zistené, aby nedostatky pri aplikácii 
zákona mali vplyv na princíp hospodárnosti a aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu 
zákazky neboli primerané jeho kvalite a cene. 

 
4. Zákon č. 211/200 z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov § 5 okrem iného ukladá povinnej osobe zverejňovať na svojom webovom sídle, ak ho 
má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme okrem iného údaje o vyhotovenej objednávke 
tovarov, služieb a prác a o  faktúre za tovary, služby a práce.  Organizácia tieto údaje pri 
obstarávaní tovarov pre potreby školskej jedálne a internátu  nezverejňovala, čím došlo 
k porušeniu tohto zákona. 

 
5. Formálnym, nedostatočným výkonom predbežnej finančnej kontroly pri zmluvnom zabezpečení 

stavebných prác došlo k porušeniu § 9 ods. ods.1, písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa uvedeného 
ustanovenia predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, 
účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie 
alebo jej časti s uzatvorenými zmluvami.  
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NFK bolo zistených 5 kontrolných zistení, 4 kontrolné zistenia boli finančne nevyčíslené a 1 
kontrolné zistenie bolo finančne vyčíslené v celkovej sume 200 €. Na základe výsledkov následnej 
finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  

 
 

  
26. Tematická kontrola zameraná na kontrolu dodržia vania Metodického pokynu 

Prešovského samosprávneho kraja pre obstarávanie in vesti čných akcií v rámci kapitálových 
výdavkov za rok 2014 vykonanej v d ňoch od 13.5.2015 do 14.5.2015 v Strednej odbornej š kole 
technickej vo Svidníku, ul. Pionierska 361/4 (pover enie č. 26/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie Metodického pokynu pre 
obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov z rozpočtu PSK, ako aj z vlastných 
zdrojov v nadväznosti na dodržiavanie finančnej disciplíny podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Tým, že organizácia subjekt zadala zákazku na vypracovanie projektu na investičnú akciu: 

„Rekonštrukcia a prístavba dielní odborného výcviku, ul. Pionierska 361/4-Svidník“ bez 
predchádzajúceho súhlasu PSK na investičnú akciu, porušila Metodický pokyn PSK pre 
obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov.  
 
Tým, že organizácia nedodržala metodický pokyn a zároveň použila verejné prostriedky zo 

štátnych zdrojov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, 
porušila finančnú disciplínu podľa § 31, odseku 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
Podľa § 31 ods. 7 citovaného zákona subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu 

podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie 
finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce).  

 
 

NFK bolo zistených 1 kontrolné zistenie finančne vyčíslené v celkovej sume 5 904 €. Na 
základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným 
termínom ich odstránenia.  

 
 
 
27. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 19.11.2013. do 11.12.2013 za rok 2012  
v Gymnáziu, ul. Duchnovi čova 13 v Medzilaborciach (poverenie č. 27/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 

1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
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2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 
nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  

4. Informovať Radu školy o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 16.1.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená na ÚHK PSK dňa 
16.1.2014.  

Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 30.4.2014. V zmysle zápisnice 
z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným zisteniam. 

Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 
z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 
  

Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 4 opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že všetky opatrenia sa plnia.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 2.6.2015. 
 
 
 
28. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstráne nie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri 

následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými prostriedkami 
so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nak ladanie s majetkom PSK, verejné 
obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 28.3.2014 do 30.4.2014 za rok 2013  
v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služie b, ul. Mierová 1910/63 v Humennom  
(poverenie č.28/2015). 

 
Výsledok kontroly:  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 

1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 

2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 
nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 23.5.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola predložená na UHK PSK dňa 
1.12.2014. V zmysle zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným 
zisteniam. 

 
Kontrolná skupina preverila, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z následnej finančnej kontroly boli splnené, nedostatky odstránené a nezistila opätovné porušenia 
zákonov pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 
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Zamestnanci zodpovední za vzniknuté nedostatky z kontrolných zistení boli upozornení na 
dôsledné dodržiavanie zákonných postupov a vnútorných predpisov. Pri opakovanom vzniku 
rovnakých nedostatkov budú voči zodpovedným osobám uplatnené sankcie v zmysle Zákonníka 
práce. 

 
Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 15 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že z uvedeného počtu opatrení bolo 
1 opatrenia splnené, 13 opatrení sa plní a jedno opatrenie bolo nesplnené.  

 
Podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a v zmysle 

podpísanej Zápisnice o prerokovaní správy vyplynula kontrolovanému subjektu povinnosť:  
 
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolnému orgánu. 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a uvedené oznámiť 
kontrolnému orgánu. 

3. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.  

 
 
Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bola vypracovaná dňa 11.6.2015. 
 
 
 
29. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Domove sociálnych služie b, 
ul. Hlavná 80/50 v Stropkove v d ňoch od 15.6.2015 do 7.7.2015 (poverenie č. 29/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona 
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich 
zákonov  a predpisov. 
 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Pri kontrole cestovných príkazov došlo k porušeniu § 7 ods. 5 zákona 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, tým, že organizácia v smernici  stanovila 
nesprávny spôsob zisťovania ceny za PHM v prípade straty dokladu o nákupe PHM.   

 
2. Pri vyúčtovaní pracovných ciest neboli doložené správy zo služobných ciest (vodiči). Pri 

uplatnení stravného v CP chýbal údaj, či bolo poskytnuté stravné, čím došlo k porušeniu § 8 
zákona č. 341/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
3. Pri kontrole správnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly došlo k porušeniu § 6 a § 9 

zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite tým, že výkon PFK nebol 
dokumentovaný v prípadoch vyšlých faktúr za prenájom priestorov. V uvedených dokladoch 
bola použitá nesprávne pečiatka s predtlačou – kontrola bola vykonaná, avšak z tejto pečiatky 
nie je jasné, čo bolo predmetom kontroly. 
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4. Kontrolou verejného obstarávania obstarávateľ pred vykonaním prieskumu trhu bližšie 
nešpecifikoval predmet obstarávania. Tým organizácia porušila § 34 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 
5. Kontrolou správnosti uplatňovania postupu pri odmeňovaní zamestnancov platovou 

kompenzáciou za sťažený výkon práce pri pracovných činnostiach zaradených do 2. kategórie, 
došlo k porušeniu § 11 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme tým, že nebol vyplatený príplatok za sťažený výkon práce 
v súlade s legislatívou. 

 
6. Pri kontrole odpisovania majetku došlo k porušeniu usmernenia  č. 2198/2014/ODD/VS – 012 

z 28.4.2014 (roky odpisu), keď majetok evidovaný na účte 021 nebol správne odpisovaný. 
 

7. Organizácia nemá upravené  a aktualizované smernice na platnú legislatívu. 
 
8. Pri kontrole boli nedostatky pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly čím došlo k porušeniu 

§6, §8, §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.    
 
 
NFK bolo zistených 8 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Na základe výsledkov 

následnej finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia.  

 
 
 
30. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb, ul. Sídlisko duklianskych hrdino v 3 v Prešove 1 v d ňoch od 12.6.2015 do 
20.7.2015 (poverenie č. 30/2014). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona 
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich 
zákonov  a predpisov. 
 
Zhrnutie kontrolných zistení:  
 
1. Nezapracovaním podmienok použitia súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu 

zamestnancom školy do Pracovného poriadku organizácia porušila Príkazný list (vedúceho 
odboru školstva) č. 1/2013-Lc zo dňa 12. 6. 2013 a zároveň došlo k porušeniu § 8 písm. a) 
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, 
v zmysle ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vytvorenia, 
zachovávania a rozvíjania finančného riadenia. 

 
2. Tým, že štatutárny orgán školy nezabezpečil a aktualizácie interných predpisov  podľa platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a požiadaviek zriaďovateľa, došlo k porušeniu § 8 
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v zmysle ktorého vedúci orgánu verejnej správy je zodpovedný za 
vytvorenie a rozvíjanie systému finančného riadenia. 

 
3. Tým že organizácia nerozlíšila kódom zdroja transferované prostriedky v rámci projektu 

Erasmus plus porušila Opatrenia MF č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 k 
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ekonomickej klasifikácii a rozpočtovej klasifikácii v znení Príručky na zostavenie návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 a Prílohy č. 1 (Kódy zdrojov) k citovanej 
Príručke. 

 
4. Netvorením rezervného fondu z výsledku hospodárenia organizácia porušila § 25 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení § 53 ods.4 Opatrení MF SR č. 
16786/2007-31 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 
osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie 
územné celky. 

 
5. Tým, že bolo povolené použiť pre služobné účely súkromné motorové vozidlo bez vyžiadania 

aktuálneho potvrdenia o havarijnom poistení došlo k porušeniu Príkazného listu č. 1/2013 – Lc 
zo dňa 12.6 2013 a nezabezpečením rizika zodpovednosti za použitie súkromného motorového 
vozidla kontrolovaný subjekt porušil § 5 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK, ktorým sa ustanovuje spôsob nakladania s týmto majetkom. 

 
6. Nedostatkami v CP došlo k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že neboli overené 
podmienky, za ktorých sa použijú verejné prostriedky v súlade s internými aktmi riadenia a § 3 
ods. 1 zákona 283/2002 o cestovných náhradách tým, že zamestnávateľ vysielajúci 
zamestnanca na pracovnú cestu písomne neurčil spôsob dopravy na pracovnú cestu, 

 
7. Tým že faktúry nie sú doložené súpisom prác boli porušené zásady podľa § 10 ods. 1 zákona 

č.431/2002 Z. z. o účtovníctve tým, že účtovné doklady neobsahovali v plnom rozsahu 
predpísané náležitosti, čím súčasne došlo k porušeniu § 8 ods. 1, zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, v zmysle ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, 
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  

 
8. Zbytočným a nesprávnym účtovným zápisom organizácia porušuje § 45 Opatrení MF SR č. 

16786/2007-31, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 
osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie 
územné celky. 

 
9. Objednávky a faktúry, ktoré boli zverejnené na webovom sídle školy nespĺňali náležitosti 

informácií vyplývajúcich z § 5b zákona č. 211/2000 Z.. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
10. Popísanými nesprávnymi postupmi v rámci inventarizácie organizácia porušila § 29 a 30 

v nadväznosti na § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve tým, že inventarizácia 
nebola vykonaná tak, aby bol preukázateľným spôsobom overený stav majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a nezabezpečila úplnosť a preukaznosť účtovníctva 
v súvislosti s výkonom inventarizácie. 

 
11. Nevykonávaním verejného obstarávania pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru a zákaziek 

na poskytovanie služieb došlo k porušeniu § 4 ods. 3 pís. zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení. Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil preukázanie výkonu 
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, porušil základné povinnosti verejného obstarávateľa, 
z ktorých mu vyplýva postupovať podľa tohto zákona. A tým, že kontrolovaný subjekt 
nezverejňoval štvrťročne na svojom webovom sídle súhrnné správy o zákazkách s cenami 
vyššími ako 1 000 €, porušil ust. § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení. Súčasne porušil ustanovenie § 9 ods. 9 citovaného zákona tým, že 
v prechodnom období (od 1.7.2013 do zriadenia elektronického trhoviska) nezverejnil na svojom 
webovom sídle v profile zverejnenie zadávania zákazky nad 1 000 € najmenej tri pracovné dni 
pred jej zadaním. 

 
12. Nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej kontroly pred vstupom do záväzku došlo 

k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom 
znení v nadväznosti na Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-metod. 
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13. Nesprávnym určením kreditového príplatku došlo k porušeniu § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. 

z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom 
znení a nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej kontroly pred vstupom do záväzku došlo 
k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 
14. Tým, že organizácia v roku 2014 nedostatočne zhodnocovala prenajatý majetok neuplatnením 

navýšenia ceny nájmu o inflačný koeficient, porušila ustanovenie § 7 ods. 2 zákona  č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení § 5 ods. 1 písm. a) vtedy platných Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v celkovej sume 139,44 €.  

 
15. Nedohodnutím úpravy nájomného o mieru inflácie organizácia porušila Metodický pokyn PSK 

„Cenová mapa a postup na uzatváranie nájomných zmlúv“ čl. II ods. 5. 
 
16. Kontrolované zmluvné vzťahy neboli ošetrené predbežnou finančnou kontrolou v znení zákona  

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku uzatvorená na dobu dlhšiu ako rok bola 
uzatvorená bez predchádzajúceho schválenia, čím došlo k porušeniu vtedy platných „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“. 

 
17. Nezabezpečením komplexného centrálneho registra zmlúv došlo k porušeniu Smernice na 

zabezpečenie centrálnej evidencie zmlúv (PSK) zo dňa 31. 10. 2010, ktorej účelom je upraviť 
systém evidovania, obeh a postupy pri spracovávaní zmlúv, dohôd a dodatkov. Z hľadiska 
posudzovania úplnosti a kompletnosti boli porušené aj ustanovenia § 8 zákona č. 431/2001 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 32 
o preukázateľnosti účtovného záznamu. 

 
18. Nevedením presnej evidencie v záznamoch o prevádzke motorového vozidla došlo k porušeniu 

vnútornej smernice „Využívanie služobných motorových vozidiel. 
 
 

NFK bolo zistených 18 kontrolných zistení, 17 kontrolných zistení bolo finančne nevyčíslených 
a 1 kontrolné zistenie  finančne vyčíslené v celkovej sume 139,44 €. Na základe výsledkov následnej 
finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia. 
 
 
 
31. Tematická kontrola pridelených rozpo čtových prostriedkov a zmluvných vz ťahov medzi 

dopravcami a Prešovským samosprávnym krajom za rok 2014 v SAD Humenné, a.s., ul. 
Fidliková 99/1 vykonaná v d ňoch od 26.6.2015 do 3.7.2015 (poverenie č. 31/2015). 

 
Tematická kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Predmetom kontroly bola kontrola čerpania pridelených rozpočtových prostriedkov 

Prešovským samosprávnym krajom za rok 2014 dopravcovi SAD Humenné, a.s. na základe dodatku 
č. 10 k Zmluve o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018, evidovanej pod č. 138/2009/00D 
uzatvorenej podľa § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“), podľa § 1 a 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, § 4 a 16 zákona  
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a podľa § 4 a 261 ods. 2 a následne 
Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 
 

Predmetom zmluvy je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby 
za určené základné cestovné vo vnútroštátnej autobusovej doprave na prímestských autobusových 
linkách vo verejnom záujme, ktoré by inak dopravca, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť vôbec 
neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za 
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určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia 
podľa § 21 zákona o cestnej doprave. 
 
Zhrnutie kontrolných zistení:  
 

Pri kontrole plnenia predmetu Zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018 
neboli za kontrolované obdobie roka 2014 zistené nedostatky. 
 

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly bol vypracovaný v Prešove dňa 3.7.2015. 
 
 
 
32. Následná finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými 

prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom, 
verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy za rok 2014 vykonaná v Centre sociálnych služie b 
Dúbrava, Dúbrava 41 v d ňoch od  do  (poverenie č. 32/2015). 
 

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných 
predpisov, vyhlášok, usmernení a interných predpisov napr. zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona 
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich 
zákonov  a predpisov. 
 
Zhrnutie kontrolných zistení:  

 
1. Pri realizácii stavebných prác organizácia nedodržala ust. § 12 ods. 1) písm. b),  zákona  č. 

254/1998 Z.z. o verejných prácach, „Kvalita verejnej práce“, podľa  ktorého je stavebník 
v zmluve okrem iného povinný  zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % a viac z dohodnutej ceny 
do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní verejnej práce 
alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov; 
vyžadovať záručnú lehotu minimálne päť rokov pre stavebnú časť verejnej práce alebo dlhšiu 
pre jej vybranú časť.  

 
2. Organizácia tým, že neaktualizovala svoje vnútorné smernice a riadiace normy k vytváraniu 

predpokladu na zabezpečenie správneho riadiaceho a kontrolného mechanizmu porušila ust. § 
8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 
predpisov. 

 
3. Tým, že organizácia nedodržala zákonné pravidlá pri overení stavu nehnuteľného majetku 

a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov inventarizáciou tak, aby overenie majetku malo 
výpovednú hodnotu, porušila ust. § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Zároveň porušila ust. § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
tým že nezabezpečila úplnosť a preukaznosť účtovníctva v súvislosti s výkonom inventarizácie. 

 
4. Pri správe majetku samosprávneho kraja boli zistená nedostatočná evidencia stavieb čím bol 

porušený § 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK s prihliadnutím na zákon č. 
509/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 o majetku VÚC v znení neskorších 
predpisov. Rozhodnutie o zmene č. 2066/2014/ORSZ-036 zo dňa 23.6.2014 vecne vymedzuje 
majetok, ktorý sa fyzicky nachádza  v areáli CSS, a ktorý nie je zapísaný na LV stavba. Zároveň 
bolo  porušené ust. § 7, ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka 
poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o 
finančnej situácii účtovnej jednotky. 
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5. Organizácia vynaložila nehospodárne výdavky z dôvodu neplatnej výpovede (úroky 
z omeškania a súdne trovy), čím došlo k porušeniu ust. § 19 ods. 6, a § 31 ods.1 písm. j), 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v celkovej  výške  1 378 €. 
Škodová komisia neposudzovala tieto výdavky a nepredložila závery, ďalší postup. 

 
6. Organizácia nesprávne uviedla do užívania náklady súvisiace s obstaraním investičného 

majetku a to náklady na projektovú dokumentáciu v sume 21 777 €, ktoré  zúčtovala  na 
syntetickom účet 021. Porušila Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších úprav § 
26 -  Účtovanie obstarania dlhodobého majetku ods. 1). Dlhodobým nehmotným majetkom a 
dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok uvedený do užívania. Uvedením 
do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na 
jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (napr. stavebný zákon). Náklady 
na obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia 
sa evidujú na syntetickom účte 042.  V prípade, že investície na projektovú dokumentáciu budú  
považované za zmarené investície, organizácia jednotlivé účtovné prípady preúčtuje podľa 
zistených skutočností v zmysle platných postupov účtovania. 

 
 

NFK bolo zistených 6 kontrolných zistení, 5 kontrolných zistení bolo finančne nevyčíslených a 1 
kontrolné zistenie  finančne vyčíslených v celkovej sume 1 378 €. Na základe výsledkov následnej 
finančnej kontroly boli riaditeľom organizácie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
s určením zodpovednosti zamestnancov a so stanoveným termínom ich odstránenia. 


