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Príloha č.1 

 
1. Tematická kontrola pridelených rozpo čtových prostriedkov a zmluvných vz ťahov 

medzi dopravcami a Prešovským samosprávnym krajom z a rok 2014 v SAD Prešov, a.s., ul. 
Košická 2725/2 vykonaná v d ňoch od 8.7.2015 do 23.7.2015 (poverenie č. 33/2015). 
 
 

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 Prešov, a.s. na základe úplného znenia Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018 zo dňa 26.9.2013, v ktorej sú premietnuté 
dodatky č. 1 až 10 a taktiež legislatívne zmeny a zmeny terminológie vyplývajúce z prijatie zákona č. 
56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 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 
určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia 
podľa § 21 zákona o cestnej doprave. 

Zmluva so SAD Prešov, s. r. o. bola dodatkovaná dvoma dodatkami platnými aj pre 
kontrolované obdobie. Dodatkom č. 1 zo dňa 17.12.2013 sa s platnosťou od 1.1.2014 zmenili tarifné 
podmienky pre základné cestovné a osobitné cestovné.  Dodatok č. 2 zo dňa 30.7.2014 rieši 
podmienky subdodávky na plnenie záväzku s odvolaním sa na zákonné ustanovenia podľa § 21 ods. 
6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Týmto dodatkom sa 
nahrádza Článok IV. „Povinnosti dopravcu“ v bode 13 novým znením nasledovne: 

A/ V zmysle § 21 ods. 6 zákona o cestnej doprave je dopravca oprávnený na plnenie záväzku 
použiť subdodávateľa za splnenia nasledovných podmienok: 

- subdodávateľ na zabezpečenie dopravných služieb v súlade s platnými dopravnými licenciami 
má vlastnú alebo prenajatú technickú a personálnu základňu potrebnú na obsluhu autobusovej linky 
a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa cestovného poriadku, 

- dopravca je oprávnený na plnenie záväzku použiť subdodávateľa len na základe písomnej 
zmluvy, 

- dopravca je povinný informovať subdodávateľa o povinnostiach, ktoré má dodržiavať, 
- dopravca naďalej nesie voči objednávateľovi výhradnú zodpovednosť za akékoľvek konanie 

alebo zanedbanie subdodávateľa rovnako, akoby dopravné služby poskytoval sám. 
 
B/ Dopravca je oprávnený uzatvoriť subdodávateľské zmluvy týkajúce sa dopravných služieb 

v rozsahu do 40 % kilometrov vyplývajúcich z cestovného poriadku pre príslušnú autobusovú linku 
v danom zmluvnom roku. 

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 23.6.2015. 
 
 

 
2. 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 28.1.2014 do 7.3.2014 za rok 2012 
v Gymnáziu J. Francisciho- Rimavského v Levo či, Kláštorská 37 (poverenie č. 34/2015). 

 
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.  

4. Informovať Radu školy o výsledku následnej finančnej kontroly. 
 

Riaditeľom organizácie boli dňa 28.3.2014 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 29.5.2014. 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 11 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že 5 opatrení bolo nesplnených, 3 
opatrenia splnené a  3 sa plnia. 

 
 
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. 
  
Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bola vypracovaná dňa 21.7.2015. 
 
 
3. 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 7.2.2014 do 14.3.2014 za rok 2012 
v Strednej odbornej škole Prešov, Košická 20 (pover enie č. 35/2015). 

 
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 24.3.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola zaslaná na ÚHK PSK dňa 
13.6.2014. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 11.6.2014. 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 
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 prijaté 1 opatrenie, ktoré bolo 

odstránené.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 21.7.2015. 
 
 

 
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 2014 vykonaná v Hornozemplínskej knižnic i vo 
Vranove n/Top ľou, ul. M.R. Štefánika 875/200 v d ňoch od 15.7.2015 do 14.8.2015 (poverenie č. 
36/2015). 
 

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 vyúčtovaní pracovných ciest neboli súčasťou CP náklady na ubytovanie a parkovné. Taktiež 

nebolo vyznačené poskytnutie stravy. Tým došlo k porušeniu § 8 zákona 341/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole, § 4 zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách  a § 57 Zákonníka  práce.  
 

2. Pri kontrole správnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené porušenie § 6 a  
§ 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole tým, že výkon PFK nebol dokumentovaný 
v prípadoch vyšlých faktúr za prenájom auta.  
 

3. Tým, že neboli zúčtované doklady v čase ich vydania, ale skôr ako boli vydané, došlo 
k porušeniu § 3 ods. 1 a 2 zákona 341/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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4. V mzdovej oblasti mal zamestnanec nižšiu platobnú triedu ako mal v pracovnej náplni. Tým bol 
porušený § 5 ods. 5 písm. b zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 
prác vo verejnom záujme a zároveň bolo porušené nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 

5. Bol porušený § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole , § 228a ods. 1,2 zákona 311/2001 
Z.z. Zákonníka práce a § 224 ods. 2 písm. e v nadväznosti na § 99 Zákonníka práce a to tým, 
že dohoda o pracovnej činnosti nebola dohodnutá na maximálne 10 hodín týždenne a zároveň 
musí sa viesť evidencia pracovného času, ktorý je vykonávaný na dohodu ( začiatok a koniec ). 
 

6. Nebola zverejnená zmluva o poistení osôb na webovej stránke, čím bol porušený § 5a ods. 1 
zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 
 

7. Pri autoprevádzke bol porušený § 8 ods. 1 zákona 431/2002 Z.z.  o účtovníctve a to tým, že 
neboli  príkazy na cestu v čase  umývania auta , doplňovaním paliva, parkovaním a pod.        
 
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. 
 
 

5. 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 1. polrok 
2015 na odbore sociálnom Ú PSK vykonaná d ňa 17.7.2015 (poverenie č. 37/2015). 
 
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. 

 
Odboru sociálnemu Ú PSK bolo v 1. polroku 2015 postúpených na prešetrenie 5 sťažností.  
 
ST 4/2015 zo dňa 13.2.2015 podaná p. Z. H., bytom Prešov vo veci postupu riaditeľa zariadenia 

DSS Alia pri plánovanom umiestnení syna sťažovateľky na psychiatrické oddelenie v Plešivci. 
Sťažnosť bola postúpená sociálnemu odboru Ú PSK dňa 17.2.2015. Odbor sociálny Ú PSK sťažnosť 
prešetril a z prešetrenia sťažnosti bola vypracovaná zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
Sťažnosť bola vybavená ako opodstatnená. Dňa 9.4.2015 bol zaslaný list sťažovateľke o výsledku 
prešetrenia sťažnosti. V zmysle ust. § 19 ods. 1 i) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach bolo 
riaditeľovi DSS  uložené prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v termíne do 30.4.2015 
a predložiť správu o plnení opatrení v termíne do 15.5.2015. Riaditeľ DSS  listom zo dňa 24.4.2015 
zaslal na Úrad PSK opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov zistených pri prešetrení 
sťažnosti a listom  zo dňa 11.5.2015 správu o splnení prijatých opatrení.    

 
ST 5/2015 zo dňa 16.2.2015 podaná p. M. P., klientom DSS sv. Jána z Boha v Spišskom 

Podhradí  vo veci postupu vedenia DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí  pri zabezpečovaní 
sociálnych služieb. Sťažnosť bola postúpená odboru sociálnemu Ú PSK dňa 17.2.2015. Odbor 
sociálny Ú PSK sťažnosť prešetril a z prešetrenia sťažnosti bola vypracovaná zápisnica o výsledku 
prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť bola vybavená ako neopodstatnená. Dňa 31.3.2015 bol zaslaný list 
sťažovateľovi o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

 
ST 9/2015 zo dňa 16.2.2015 podaná p. M. H., bytom Bardejov vo veci poskytovania sociálnej 

služby v zariadení DSS v Ľubici . Sťažnosť bola postúpená odboru sociálnemu Ú PSK dňa 5.3.2015. 
Odbor sociálny Ú PSK sťažnosť prešetril a z prešetrenia sťažnosti bola vypracovaná zápisnica 
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o výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť bola vybavená ako neopodstatnená. Dňa 2.4.2015 bol 
zaslaný list sťažovateľovi o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

 
ST 21/2015 zo dňa 30.4.2015 (na ÚHK PSK bola doručená 13.5.2015) podaná p. E. T.-H., 

bytom Prešov vo veci zanedbania starostlivosti v zariadení DSS Volgogradská, Prešov.  Sťažnosť 
bola postúpená odboru sociálnemu Ú PSK dňa 14.5.2015. Odbor sociálny Ú PSK sťažnosť prešetril 
a z prešetrenia sťažnosti bola vypracovaná zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť 
bola vybavená ako neopodstatnená. Dňa 22.7.2015 bol zaslaný list sťažovateľke o výsledku 
prešetrenia sťažnosti. 

 
ST 26/2015 zo dňa 23.6.2015 podaná Mgr. J. B., bytom Chotča vo veci preverenia dochádzky 

na pracovisku riaditeľa zariadenia DSS Kalinov.  Sťažnosť bola postúpená odboru sociálnemu Ú 
PSK dňa 29.6.2015. Odbor sociálny Ú PSK sťažnosť prešetril a z prešetrenia sťažnosti 
bola vypracovaná zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť bola vybavená ako 
neopodstatnená. Dňa 16.9.2015 bol zaslaný list sťažovateľovi o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

 
 
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 18.7.2015. 
 
 
6. 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 5.6.2014 do 15.7.2014 za rok 2013 
v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni, ul. Mierová 88 (poverenie č. 38/2015). 

 
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 22.3.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 
Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola zaslaná na ÚHK PSK dňa 

27.3.2014.  
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 20 opatrení, z ktorých 13 bolo 

splnených a 7 sa plní.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 31.7.2015. 
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7. 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 21.7.2014 do 6.10.2014 za rok 2013 
v Centre sociálnych služieb domov pod Tatrami v Bat izovciach, Družstevná 25/3 (poverenie č. 
39/2015). 

 
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 4.11.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 
Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola zaslaná na ÚHK PSK dňa 

30.3.2015.  
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 7 opatrení, z ktorých 4 boli 

splnené a 3 sa plnia.  
 

Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 24.7.2015. 
 
 
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 2014 vykonaná v Domove sociálnych služie b 
ALIA v Bardejove, Ťačevská 38 v d ňoch od 27.7.2015 do 31.8.2015 (poverenie č. 40/2015). 
 

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. Kontrolovaný subjekt porušil pokyn odboru financií Ú PSK č. 1008/2008 OU-009 zo dňa 

28.2.2008 tým, že nie všetok majetok zaradil do odpisových skupín uvedených 
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v pokyne, odpisové koeficienty nepremietol do odpisového plánu a majetok neodpisuje v súlade 
s tým to pokynom. 
 
NFK bolo zistené 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.  

 
 
9. Tematická kontrola pridelených rozpo čtových prostriedkov a zmluvných vz ťahov 

medzi dopravcami a Prešovským samosprávnym krajom z a rok 2014 v BUS KARPATY spol. 
s.r.o. Stará Ľubov ňa, ul. Prešovská 5 vykonaná v d ňoch od 24.7.2015 do 25.8.2015 (poverenie 
č. 41/2015). 
 

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 BUS KARPATY, spol. s r.o. na základe úplného 
znenia Zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018 zo dňa 26.9.2013, v ktorej sú 
premietnuté dodatky č. 1 až 10 a taktiež legislatívne zmeny a zmeny terminológie vyplývajúce zo 
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 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 
určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia 
podľa § 21 zákona o cestnej doprave. 

Zmluva so spoločnosťou BUS KARPATY  s. r. o. bola dodatkovaná dvoma dodatkami platnými 
aj pre kontrolované obdobie. Dodatkom č. 1 zo dňa 17.12. 2013 sa s platnosťou od 1.1.2014 zmenili 
tarifné podmienky pre základné cestovné a osobitné cestovné.  Dodatok č. 2 zo dňa 19.8.2014 rieši 
podmienky subdodávky na plnenie záväzku s odvolaním sa na zákonné ustanovenia podľa § 21 ods. 
6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Týmto dodatkom sa 
nahrádza Článok IV. „Povinnosti dopravcu“ v bode 13 novým znením nasledovne: 

A/ V zmysle § 21 ods. 6 zákona o cestnej doprave je dopravca oprávnený na plnenie záväzku 
použiť subdodávateľa za splnenia nasledovných podmienok: 

subdodávateľ na zabezpečenie dopravných služieb v súlade s platnými dopravnými licenciami 
má vlastnú alebo prenajatú technickú a personálnu základňu potrebnú na obsluhu autobusovej linky 
a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa cestovného poriadku, 

dopravca je oprávnený na plnenie záväzku použiť subdodávateľa len na základe písomnej 
zmluvy, 

dopravca je povinný informovať subdodávateľa o povinnostiach, ktoré má dodržiavať, 
dopravca naďalej nesie voči objednávateľovi výhradnú zodpovednosť za akékoľvek konanie 

alebo zanedbanie subdodávateľa rovnako, akoby dopravné služby poskytoval sám. 
 
B/ Dopravca je oprávnený uzatvoriť subdodávateľské zmluvy týkajúce sa dopravných služieb 

v rozsahu do 40 % kilometrov vyplývajúcich z cestovného poriadku pre príslušnú autobusovú linku 
v danom zmluvnom roku. 
 
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 24.9.2015. 
 
 
10. Tematická kontrola zameraná na evidenciu majetk u a zbierkových predmetov v Múzeu 

moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, ul. A. Warhola 749/26  vykonaná v d ňoch 
od 3.8.2015 do 20.8.2015 (poverenie č. 42/2015). 
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Tematická kontrola v rámci následnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola zameraná na 
dodržiavanie nasledovných zákonov, vyhlášok a usmernení: zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia s majetkom PSK, 
zákon č. 206/2009 Z. z. zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov 
ako aj vlastného depozitárneho poriadku vydaného v Medzilaborciach dňa 21.7.1999. 

 
Zhrnutie kontrolných zistení: 
 
1. Kontrolou bolo zistené, že výtvarné diela od autorky Blanky Jakubčíkovej, vystavené 

v priestoroch múzea za účelom výstavy – prezentácie tvorby diel autorky v čase od 10.10.2013 
– 30.11.2013, neboli po ukončení výstavy premiestnené do depozitára, čím došlo k porušeniu 
Depozitárneho poriadku múzea v tom, že výtvarné diela neboli z výstavných priestorov 
premiestnené do depozitu a ostali v spoločenských priestoroch bez písomného záznamu  
a povolenia riaditeľky múzea v „Knihe o premiestňovaných zbierkach“. 

  
2. Organizácia pri zapožičaní umeleckých diel nepostupoval v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom PSK, v zmysle ktorých výpožička majetku samosprávneho kraja sa 
pripúšťa iba pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a pre právnické 
osoby, ktorých je samosprávny kraj zakladateľom alebo spoluzakladateľom. Zmluva 
o výpožičke musí obsahovať ustanovenie o povinnosti vypožičiavateľa uhrádzať platby za 
služby, ktoré s výpožičkou súvisia. Tým porušila ust. § 5 ods. 8 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK. Keďže pri reverze chýba doložka o schválení predsedom PSK, 
došlo aj k porušeniu ustanovenia podľa § 9, ods. 5b) Zásad, podľa ktorého schváleniu 
predsedom podliehajú zmluvy o výpožičke, ak sa zmluvný vzťah uzatvára na dobu dlhšiu ako 
jeden rok alebo ak je zostatková cena jednotlivej veci alebo súboru hnuteľných vecí tvoriacich 
jeden funkčný celok vyššia ako 3 500 €. Tiež bol porušený depozitárny poriadok Múzea MUAW 
v Medzilaborciach, v zmysle ktorého z depozitára možno zbierkové predmety premiestniť len so 
súhlasom riaditeľky múzea.  

 
3. Nezverejnením zmluvy o výpožičke (reverzu o zapožičaní umeleckých diel) ako aj zmlúv 

o predlžení výpožičky umeleckých diel,  na webovej stránke múzea došlo k porušenie § 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 osoba a týka sa okrem iného nakladania 
s majetkom vyššieho územného celku. Tým, že táto zmluva o výpožičke nebola zverejnená, nie 
je účinná v zmysle ustanovenia § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zákonov.  

 
4. Nerealizovaním predbežnej finančnej kontroly pri uzatváraní zmlúv – reverzu o zapožičaní 

umeleckých diel zo dňa 31.3.2015, došlo k porušeniu ustanovenia § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.   
 
NFK boli zistené 4 kontrolné zistenia 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.  

 
 
11. 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 Pedagogickej a sociálnej  
akadémii v Prešove, Kme ťovo stromoradie 5 v d ňoch od 25.8.2015 do 24.9.2015 (poverenie č. 
43/2015). 
 

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 
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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: 
 

V rámci vykonanej kontroly neboli zistené žiadne porušenia interných a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly bol vypracovaný dňa 24.9.2015. 

 
 

12. 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 5.5.2014 do 3.6.2014 za rok 2013 vo 
Vihorlatskej knižnici v Humennom, Námestie slobody 50 (poverenie č. 44/2015). 

 
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 15.7.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola na ÚHK PSK zaslaná 
25.5.2015. 

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 všetky  opatrenia sa plnia.  
 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 13.8.2015. 
 
 
13. 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 14.8.2014 do 24.10.2014 za rok 2013 vo 
Hvezdárni a planetáriu v Prešove, ul. Dilongova 17 (poverenie č. 45/2015). 

 
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 13.11.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola na ÚHK PSK zaslaná 
27.5.2015. 

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 všetky  opatrenia sa plnia.  
 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 24.8.2015. 
 
 
14. 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 12.8.2014 do 6.10.2014 za rok 2013 
v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku, u l. Sovietskych hrdinov 160/74 
(poverenie č. 46/2015). 

 
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 3.11.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola na ÚHK PSK zaslaná 
18.3.2015. 

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. 
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Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 7 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že 5 opatrení je splnených a 2 sa 
plnia.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 14.8.2015. 
 
 
15. Tematická kontrola pridelených rozpo čtových prostriedkov a zmluvných vz ťahov 

medzi dopravcami a Prešovským samosprávnym krajom z a rok 2014 v SAD Poprad, a.s., ul 
Wolkerova 466 vykonaná v d ňoch od 24.8.2015 do 16.9.2015 (poverenie č. 47/2015). 
 

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 Poprad, a.s. v zmysle úplného znenia Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018, evidovanej pod č. 140/2009/00D, uzatvorenej 
26.9.2013 podľa § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
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 násl. Obchodného zákonníka. 

Podľa preambuly citovanej zmluvy, účelom vyhotovenia úplného znenia zmluvy o službách je 
zabezpečenie ľahšej čitateľnosti dojednaných zmluvných podmienok, ktoré boli odo dňa platnosti 
zmluvy z 26.3.2009 viackrát novelizované alebo dopĺňané a vytvorenie uceleného textu so 
zakomponovaním novej terminológie vyplývajúcej z prijatia zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
v znení neskorších predpisov.  

K Zmluve o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018 uzatvorenej 26.9.2013 bol 
Dodatok č. 1 uzatvorený dňa 16.12.2013. Účelom uzavretia dodatku bola úprava Prílohy č. 6 
o tarifných podmienkach platných od 1.1.2014. 

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 
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 a ostatných ustanovení 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 dňa 7.9.2015. 

 
 

16. 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 17.7.2014 do 12.9.2014 za rok 2013 
v Centre sociálnych služieb Zátišie, Osadné 89 (pov erenie č. 48/2015). 

 
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. 
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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 20.10.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola zaslaná na ÚHK PSK dňa 
27.5.2015. 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 5, z ktorých sú 2 splnené a 3 

sa plnia. 
 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 24.9.2015. 
 
 
17. 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 4.4.2014 do 5.5.2014 za rok 2013 
v Obchodnej akadémii v Bardejove, ul. Stöcklova 24 (poverenie č. 49/2015). 

 
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 12.6.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola zaslaná na ÚHK PSK dňa 
16.9.2014. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 1.7.2014. 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, ktoré boli splnené.  
 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 23.9.2015. 
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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 19.2.2014 do 5.3.2014 za rok 2012 
v Strednej priemyselnej škole v Snine, ul. Partizán ska 1059/23 (poverenie č. 50/2015). 

 
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 24.3.2014 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola zaslaná na ÚHK PSK dňa 
5.6.2014. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 26.3.2014. 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 8 opatrení, ktoré sa plnia.  
 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 10.9.2015. 
 
 
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 20.10.2014 do 25.11.2014 za rok 2013 
v Múzeu moderného umenia A. Warhola v Medzilaborcia ch, ul. A. Warhola 749/261 (poverenie 
č.51/2015). 

 
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.  
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Riaditeľom organizácie boli dňa 9.1.2014 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 UHK PSK dňa 
5.6.2015. 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 20 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že z uvedeného počtu opatrení bolo 
17 opatrení splnených a 3 opatrenia boli 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 8.10.2015. 
 
 
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 12.3.2014 do 10.4.2014 za rok 2013 
v Strednej odbornej škole technickej v Humennom, ul . Družstevná 1737 ( poverenie č. 
52/2015). 

 
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 28.4.2014 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 
28.5.2015. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 22.9.2014.  V zmysle 
zápisnice z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným zisteniam. 
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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 20 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že z uvedeného počtu opatrení bolo 
17 opatrení splnených, 1 sa plní  a 2 opatrenia boli 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. 

4. Informovať Radu školy o výsledku následnej finančnej kontroly. 
  
Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bola vypracovaná dňa 23.9.2015. 
 
 
21. 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 vo 
Svite, ul. Štefánikova 39   v d ňoch od 22.9.2015 do 20.10.2015 (poverenie č. 53/2015). 
 

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. Kontrolou bolo zistené neaktualizovanie smerníc a tým došlo k porušeniu výpočtu kurzu eura pri 

zahraničných pracovných cestách. V smernici o PFK nie je určená zodpovedná osoba za 
konkrétnu oblasť, tým došlo k porušeniu § 8, § 9 ods. 2 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Organizácia nemá vypracovanú 
internú smernicu o evidencii majetku a smernicu o odpisovaní majetku, čím došlo k porušeniu 
ustanovenia § 21 a § 30 Opatrenia MF SR č. 16786/2007 – 31 zo dňa 8.8.2007.     

 
2. Pri kontrole správnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené porušenie § 9 

zákona 502/2001 Z.z. tým, že výkon PFK nebol dokumentovaný v prípadoch uzatvárania 
poistných zmlúv a nájomných zmlúv.  
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3. Nebola vykonaná dokladová inventarizácia všetkých účtov, inventúrne súpisy neobsahovali 
predpísané údaje, tým bol porušený § 29 ods. 1 a § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve.  

 
4. Na základe dohody o pracovnej činnosti boli vyplácané vyššie odmeny, čo nie je v súlade s § 

224 ods. 2 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z.  Zákonníka práce, v zmysle ktorého nároky 
zamestnanca pracujúceho na základe uzatvorenej dohody alebo iné plnenia v jeho prospech 
nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce 
z pracovného pomeru. 

 
5. Objednávky a faktúry neboli na webovej stránke zverejnené v súlade  s § 5a, § 5b  zákona  č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  
 
6. Pri autoprevádzke boli porušené postupy internej smernice, súčasne bol porušený § 8 ods. 1 

zákona 431/2002 Z.z.  o účtovníctve a to tým, že nebolo riešené prekročenie spotreby PHM.  
    

7. Pri nájomných zmluvách nebola doložená schvaľovacia doložka zriaďovateľa a nebola 
uplatňovaná valorizácia nájmu, čím došlo k porušeniu vnútorných smerníc a nariadení PSK 
a zmluvne dojednaných podmienok. 

 
8. Do podnikateľskej činnosti neboli zúčtované všetky náklady týkajúcej sa tejto oblasti, resp. 

v správnej výške, došlo k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, 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. 

 
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.  

 
 
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 Centre sociálnych služie b 
Slnečný dom v Prešove, ul. Važecká 3 v d ňoch od 30.9.2015 do 6.11.2015 (poverenie č. 
54/2015). 
 

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. Nezabezpečením rizika zodpovednosti za použitie súkromného motorového vozidla tým, že 

bolo povolené použiť pre služobné účely súkromné motorové vozidlo bez vyžiadania aktuálneho 
potvrdenia o havarijnom poistení, organizácia porušila § 5 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK, ktorým sa ustanovuje spôsob nakladania s týmto majetkom a vnútornú 
smernicu o pracovných cestách a nevedením správnej a úplnej evidencie pri použití služobných 
motorových vozidiel dochádza k porušeniu § 8 ods. 1 zákona. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
podľa ktorého je každá účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo úplne, preukazným 
spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. 
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2. Neúčtovaním o nefinančnom dare 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. 

 
3. 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. 

 
4. Nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej kontroly pred vstupom do záväzku vo všetkých 

oblastiach došlo k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v platnom znení. 

 
5. Nevedením správnej a úplnej evidencie pri prevádzke motorových vozidiel dochádza 

k porušeniu § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého je každá účtovná 
jednotka povinná viesť účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby verne 
zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom a Pracovného poriadku organizácie. 

 
NFK bolo zistených 5  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.  

 
 
23. 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 Spojenej škole Juraja 
Henischa v Bardejove, ul. Slovenská 5 v d ňoch od 5.10.2015 do 10.11.2015 (poverenie č. 
55/2015). 
 

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. Nezaevidovaním pozemku v účtovníctve (parc. č. 3186/17-LV č. 6352, k.ú. Bardejov) 

a neporovnaním listu vlastníctva v nadväznosti na účtovnú evidenciu, boli porušené 
ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v nadväznosti na všeobecné 
ustanovenia § 2 ods. 2 citovaného zákona. Účtovníctvo účtovnej jednotky v tomto prípade 
neposkytuje verný a pravdivý obraz o jej majetkovej a finančnej situácii.  
Inventúrny súpis účtu 031 - Pozemky neobsahoval údaje o cenách, výmerách pozemkov. 
K účtom 021 - Stavby, 031 - Pozemky nebol predložený aktuálny list vlastníctva. V rámci 
kontroly nebolo možné overiť preukázateľnosť účtovníctva v nadväznosti na skutočnosť podľa 
aktuálneho listu vlastníctva. Bol porušený § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
tým, že nebol predpísaným spôsobom inventarizovaný všetok majetok tak, aby bol 
preukázateľným spôsobom overený stav majetku v účtovníctve v nadväznosti na skutočnosť. 

 
2. Prekročením denného limitu zostatku prostriedkov hotovosti na konci dňa v pokladniciach školy 

došlo k porušeniu Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28.decembra 2012 č. 
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MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v 
hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice. 

 
3. Pri realizácii stavebných prác nebolo uplatnené ustanovenie  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:   
- vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do 

doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo 
jej ucelenej časti,  

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

4. Oznámenia o výške a zložení funkčného platu z roku 2014 nie sú podpísané zamestnancami, 
teda nie je dokumentované, že zamestnávateľ písomne oznámil zamestnancom výšku 
a zloženie funkčného platu, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z.z., v zmysle 
ktorého zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného 
platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. 

 
5. Nesprávny výpočet pri zaokrúhľovaní kreditového príplatku niektorých pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým bolo priznaných 60 kreditov, došlo 
k porušeniu § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pedagogickému 
zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti 
profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí kreditový príplatok 
v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za 
každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom, 
najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným 
predpisom. Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu podľa 
osobitného predpisu. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov 
nahor. 

 
6. Uzatvorením nesprávneho druhu mimopracovnej  dohody došlo k porušeniu  §  223 ods. 1 

zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže na splnenie 
svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami 
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je 
vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce), alebo ak ide o príležitostnú činnosť 
vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti). 

 
7. Tým, že zamestnávateľ uzatvoril dohody o vykonaní práce neskoro a v dvoch dohodách nebola 

dohodnutá odmena za vykonanie práce, porušil ustanovenie § 226 ods. 2 zákona č. 311/2001 
Z.z. Zákonníka práce, v zmysle ktorého v dohode o vykonaní práce uzatvorenej písomne musí 
byť dohodnutá odmena za vykonanie pracovnej úlohy, dohoda o vykonaní práce sa uzatvára 
najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. 

 
8. Organizácia neprerokovala vzniknutú škodu na motorovom vozidle v zmysle Smernice pre 

činnosť škodovej komisie. Úhradou nehospodárnych výdavkov došlo k porušeniu ustanovenia § 
19 ods.1 a 6, a § 31 ods.1 písm. j), zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v celkovej  výške  165,97 €. 

  
9. Organizácia neúčtovala  škodu na účet 549 Manká a škody čím porušila Opatrenie MF SR č. 

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

 
10. Nedostatočný výkon predbežnej finančnej kontroly ktorou sa v I. fáze overuje určenie, splnenie 

podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, súlad pripravovanej finančnej operácie so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, schváleným rozpočtom so zameraním na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, 
porušil ustanovenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších 
predpisov pri finančných operáciách:  
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- mimopracovných dohodách, 
- stanovení tarifného platu pracovníka 
- návrhoch na odmeny 
- uzatváraní poistných zmlúv  
- nájomných zmluvách  
- oznámeniach o výške a zložení funkčného platu 

 
11. Pre zabezpečenie kvality systému finančného riadenia v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov neboli  aktualizované a zosúladené s platnou legislatívou:  
- Smernica o účtovníctve a obehu účtovných dokladov (limit pokladničnej hotovosti klienta 

štátnej pokladnice) 
- Mzdový predpis 
- Smernica pre výkon predbežnej finančnej kontroly 

 
NFK bolo zistených 11 kontrolných zistení, z toho 1 finančne vyčíslené v sume 166 €. 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. 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 Hotelovej akadémii 
v Humennom, ul. Štefánikova 28 v d ňoch od 20.10.2015 do 25.11.2015 (poverenie č. 56/2015). 
 

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 nevykonala súlad každej časti finančnej operácie  s aktami riadenia podľa 

ustanovenia § 9, porušila zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v znení neskorších predpisov, § 2, ods. 2 písm. k) a § 9, ods. 1, ktorými sa ustanovuje výkon 
predbežnej finančnej kontroly. 

 
2. Nesprávnymi postupmi v rámci inventarizácie organizácia nedodržala § 29 a § 30 v nadväznosti 

na § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že 
inventarizáciu nevykonala 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. 

 

NFK boli zistené 2 kontrolné zistenia 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.  
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25. 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 vo 
Vranove n/ Top ľou, ul. A. Dub čeka 963 v dňoch od 5.11.2015 do 7.12.2015 (poverenie č. 
57/2015). 
 

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 inventarizácie majetku inventarizačné zápisy neobsahovali údaje ako názov, číslo 

účtu, hodnota účtovného a skutočného stavu majetku,  údaj o rozdiele zisteného stavu 
a účtovného. Súpisy k účtom 021 Budovy a stavby, 031 Pozemky neboli  doložené aktuálne LV 
a účet 031 neobsahoval výmery parciel. Inventúrne súpisy neobsahovali údaje o osobách 
zodpovedných za zistenie fyzického stavu, ale aj osôb hmotne zodpovedných. Pri inventúrnych 
súpisoch účtov 112 91, 112 92, 132 91( potraviny, tovar ) boli k 30.11.2014 vykázané rozdiely, 
avšak inventarizačná komisia ich vyhodnotila ako „ rozdiely neboli zistené“. Taktiež na 
uvedených účtoch boli pohyby v mesiaci 12/2014, pričom v inventúre to nebolo zohľadnené. 
Tým došlo porušeniu § 29 a § 30 ods. 2 a 3 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov.  

    
2. Zmenou bankových účtov z Prima banky na Štátnu pokladnicu došlo k zákonnej zmene 

denných limitov pokladne, ktoré neboli upravené v Smernici a tým bol porušený zákon 
o zostatku hotovosti v pokladni. Porušenie § 8 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 

 
3. Organizácia pri zverejňovaní výzvy na predkladanie ponúk uviedla aj názov obstarávaného 

stroja, čím nevytvorila objektívne podmienky súťaže. Taktiež sa nedá jednoznačne určiť podľa 
predložených dokladov ako a kedy uchádzači predložili listinné ponuky  a v Zmluve o dielo č. 
01/06/2014 z 30.6.2014 záručná doba na stavebné práce bola 48 mesiacov, pričom  § 12 
zákona 254/1998 Z.z. hovorí o 60 mesiacoch, tým bol porušený § 39 ods. 1 a § 9 ods. 3 zákona 
25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

     
4. Nedodržaním postupov pri výkone PFK bol porušený § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite. 
 
5. Organizácia vyradila bez súhlasu zriaďovateľa majetok nad stanovený limit, čim boli porušené 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.  
   
6. Pri kontrole autoprevádzky (žiadanky, denné záznamy o jazde, vyúčtovanie) bolo zistené, že 

nie sú podpísané výkazy o jazde prepravovanou osobou, iba vodičom, čo je porušenie § 8 ods. 
1 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

 
7. Pri kontrole podnikateľskej činnosti do nákladov neboli zúčtované pomernou časťou odpisy 

budov a mzda pokladníčky. Tým bol porušený Metodický pokyn č. 12/2009/ - R z 27.8.2009 
o postupoch škôl a školských zariadení pre PČ.  
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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.  

26. 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 
v Poprade, ul. Murgašova 94 v d ňoch od 12.11.2015 do 17.12.2015 (poverenie č. 58/2015). 

 
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 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. 2014 nevykázala takéto príjmy. 

 
2. Organizácia porušila Čl. II bod 6 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí 

pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na rok 2014, v ktorom je určená 
výška príspevku zamestnávateľa najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov 
zúčastnených na DDS. 

 
3. Tým, že organizácia používala nesprávne postupy účtovania nepostupoval v súlade s Opatrenia 

MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8.8.2007 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 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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.  

 
7. V zmysle ustanovenia § 155m, ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejný obstarávateľ 
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povinný zverejňovať informácie a dokumenty v profile verejného obstarávateľa v elektronickom 
úložisku zriadeného ku dňu 27.2.2014, ktorý je súčasťou webového sídla Úradu pre VO. 

 
8. Pre zabezpečenie kvality systému finančného riadenia v súlade s ustanovením § 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.  

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

kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v nadväznosti na Usmernenie MF SR k niektorým ustanoveniam zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, číslo 1/2002-22-metod. (Finančný 
spravodaj č. 2/2003). 

 
10. Nedostatkami v rámci personálnej agendy došlo k porušeniu § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite - nerealizovaním výkonu predbežnej finančnej 
kontroly pred vstupom do záväzku a nevykonávaním predbežnej finančnej kontroly 
predpísaným spôsobom, podľa 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 a § 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.  

 
11. 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. 
 
NFK bolo zistených 11 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.  
 

 
27. 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 umeleckej škole  
v Kežmarku, ul. Slavkovská 19 v d ňoch od 20.11.2015 do 17.12.2015 (poverenie č. 59/2015). 
 

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 neinventarizovala SYÚ 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov a nepreukázala účtovný stav dokladmi.  Bol porušený § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve tým, že nebol zinventarizovaný všetok majetok, záväzky a rozdiel majetku a 
záväzkov, inventarizácia nebola vykonaná v uvedenom prípade tak, aby bol preukázateľným 
spôsobom overený stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve v 
nadväznosti na skutočnosť. 
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2. Organizácia  neaktualizovala Vnútornú smernicu pre výkon finančnej kontroly v podmienkach 
školy v súlade s platnou legislatívnou v nadväznosti na ustanovenie § 9 zákona o finančnej 
kontrole (novela upravená zákonom č. 292/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2014). Tým nebola  
zabezpečená kvalita systému finančného riadenia v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 

NFK boli zistené 2 kontrolné zistenia 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.  

 
 

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 7.10. – 15.12.2014 za rok 2013 
v Strednej pedagogickej škole v Levo či, ul. Bottova 15/A (poverenie č. 60/2015). 

 
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 23.1.2015 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 

Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola doručená na ÚHK PSK dňa 
25.3.2015. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 28.1.2015. 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 5 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že 2 opatrenia sú splnené a 3  
opatrenia sa plnia.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 15.12.2015. 
 
 
29. 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 18.3. – 22.5.2014 za rok 2013 v Strednej 
odbornej škole v Lipanoch, ul. Komenského 16 (pover enie č. 61/2015). 
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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 16.6.2014 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 ÚHK PSK dňa 
28.5.2015. Riaditeľ školy informoval Radu školy o výsledku NFK  dňa 27.6.2015. V zmysle zápisnice 
z vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia k jednotlivým kontrolným zisteniam. 

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 5 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že 2 opatrenia sa plnia a 3   
opatrenia boli splnené.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 9.12.2015. 
 
 
30. 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 26.11. – 17.12.2014 za rok 2013 
v Podduklianskej knižnici vo Svidníku, ul. 8. mája 697/55 (poverenie č. 62/2015). 

 
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 21.1.2015 prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
finančnou kontrolou s určením zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky. 
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Správa o splnení nedostatkov z následnej finančnej kontroly bola doručená na ÚHK PSK dňa 
20.2.2015. 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 10 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že 5 opatrení je splnených a 5  
opatrení  sa plní.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 14.12.2015. 
 
 
31. 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 6.10. – 18.11.2014 za rok 2013 v Škole 
v prírode Detský raj v Tatranskej Lomnici ( poveren ie č. 63/2015). 

 
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 22.12.2014 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 

15.7.2015. 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 15 opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov. Kontrolou plnenia opatrení bolo zistené, že z uvedeného počtu opatrení bolo 
5 opatrení splnených, 9 sa plní  a 1 opatrenia nebolo splnené.  

 
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:  
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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 11.12.2015. 
 
 
32. 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 Šarišskej galérii v Prešove, ul. Hl avná 51 
(poverenie č. 64/2015). 

 
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 15.7.2014 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 
5.1.2015. 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 z uvedeného počtu opatrení bolo 
1 opatrenie splnené a 5 opatrení sa plní.  

 
Záznam o výsledku finančnej kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 16.12.2015. 
 
 
33. Tematická kontrola na základe s ťažnosti podanej Mgr. Janou Burcinovou zo d ňa 

3.12.2015, týkajúcej sa postupu odboru sociálneho Ú radu PSK pri prešetrovaní s ťažnosti na 
riadite ľa CSS Dúhový sen v Kalinove na odbore sociálnom Ú P SK a v Centre sociálnych 
služieb Dúhový sen, Kalinov 64 (poverenie č. 65/2015). 

 
 
Sťažnosť obsahovala nasledovné námietky: 
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1. Nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na vybavenie sťažnosti 
 
2. Porušovanie pracovnej disciplíny PhDr. Milana Burcina, riaditeľa Centra sociálnych služieb  
Dúhový sen v Kalinove  a tým závažné zneužívanie právomoci verejného činiteľa 

 
 

Zhrnutie kontrolných zistení: 
 
K námietke č. 1 
 
- Spracovateľ spisu, oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti, nezaradil  predmetný 

registratúrny záznam do spisov, čím nedodržal postup podľa  „Registratúrneho poriadku na 
správu registratúry a registratúrneho plánu Úradu Prešovského samosprávneho kraja“ 
a „Používateľskej dokumentácie ISAD – Informačný systém pre administratívu, Verzia 3.0“,  

- Odbor sociálny Ú PSK nedodržal zákonom stanovenú lehotu na vybavenie sťažnosti, t.j. v 
termíne do 17.9.2015, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach. 
 
Na základe zistených skutočností konštatujeme, že sťažnosť je v uvedenej námietke 
opodstatnená. 

 
K námietke č. 2 

 
- Kontrolou dodržiavania pracovnej disciplíny neboli zistené nedostatky. Ustanovenia § 84 a § 85 

zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 27 zákona č. 553/2003 
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  boli 
dodržané. 

 Na základe zistených skutočností konštatujeme, že sťažnosť je v uvedenej námietke 
neopodstatnená. 

 
 

Na základe zistených nedostatkov v zmysle § 19, ods. 1 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach boli 
uložené PhDr. Margite Poptrajanovski, vedúcej odboru sociálneho Ú PSK:  

 
1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich Útvaru 
hlavného kontrolóra PSK.  
 
2. predložiť správu o splnení prijatých opatrení. 
 
Zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti bola vypracovaná dňa 13.1.2016. 

 


