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Príloha č.1 
 
 

 Overovanie 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 10.1.2017 – 21.2.2017 za rok 2015 
v Gymnáziu v Lipanoch, Komenského 13 (poverenie č. 1/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 31.12.2017.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 6 opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že 3 opatrenia sú splnené a 3 
opatrenia sa plnia. 

  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 11.1.2017. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v Múzeu v Kežmarku, Hradné námestie  42 (poverenie č. 
2/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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 nemala v Kolektívnej zmluve alebo inom vnútornom predpise upravené podmienky na 
poskytovanie príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla, tým porušila 
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v súlade s ust. § 14b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
2. Vedením služobného motorového vozidla organizácie boli poverení dvaja zamestnanci, pričom 

preškolený z dopravných predpisov bol iba jeden, tým došlo k porušeniu § 7 zákona č.124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v nadväznosti na § 39 ods. 3 Zákonníka práce. 

 
Organizácia v účtovnej evidencii majetku v programe iSPIN (účet 031 – pozemky) v textovej časti 

nemá zaznamenané výmery jednotlivých parciel. 
 
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 

 
1. V kolektívnej zmluve alebo inom vnútornom predpise upraviť podmienky na poskytovanie príplatku 

za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla, v súlade s § 14b zákona č. 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
2. Zabezpečiť, aby zamestnanec, ktorý vedie služobné motorové vozidlo, bol preškolený 

z dopravných predpisov (najmenej raz za dva roky) v zmysle ust. § 7 zákona č.124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v nadväznosti na § 39 ods.3 Zákonníka práce. 

 
Návrh odporú čania na nápravu zistených nedostatkov a na odstráne nie prí čin ich vzniku 

 
V účtovnej evidencii majetku v programe iSPIN (účet 031 – pozemky) v textovej časti zaznamenať 

výmery jednotlivých parciel pre účely porovnania výmery s aktuálnym listom vlastníctva v dokladovej 
inventarizácii. 

 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
31.3.2018. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 15.2.2018. 
 
 

 Overovanie 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 21.10.2016 – 16.12.2016 za rok 2015 
v SOŠ podnikania v Prešove, Masarykova 24 (povereni e č. 3/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 61/2016. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 61/2016 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
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Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 
do 22.12.2017.  

 
Na základe vykonanej finančnej kontroly boli povinnej osobe uložené 2 opatrenia na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že sú splnené. 
  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 12.1.2018. 

 
 

 Overovanie 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 18.1.2017 – 15.2.2017 za rok 2015 
v Obchodnej akadémii v Prešove, Volgogradská 3 (pov erenie č. 4/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 4/2017. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 4/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 28.2.2018. Zoznam bol predložený 19.1.2018.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 6 opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že sú splnené. 
  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 23.1.2018. 

 
 

 Overovanie 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 7.11.2016 – 15.12.2016 za rok 2015 
v Gymnáziu v Poprade, Kuku čínova 4239/1 (poverenie č. 5/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 62/2016. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 62/2016 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
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Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 31.1.2017.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly boli povinnej osobe uložené 4 opatrenia na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že sa plnia. 
  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 8.2.2018. 

 
 

 Overovanie 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 17.1.2017 – 24.2.2017 za rok 2015 
v SOŠ Bijacovce, Bijacovce 1 (poverenie č. 6/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 3/2017. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 3/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 31.1.2018. Zoznam bol predložený 11.1.2018. 
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 12 opatrení na 

odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že sú splnené. 
  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 15.1.2018. 

 
 

 Overovanie 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 6.3.2017 – 30.3.2017 za rok 2016 
v Obchodnej akadémii vo Vranove n/T, ul. Dr. C. Dax nera 88/3 (poverenie č. 7/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
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Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 12/207. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 12/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 31.1.2018.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 11 opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že 3 opatrenia sú splnené a 8 
opatrení sa plní. 

  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 8.2.2018. 

 
 

 Overovanie 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 20.2.2017 – 17.5.2017 za rok 2016 
v SOŠ v Poprade, Okružná 70/25 (poverenie č. 8/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 6/2017. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 6/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 28.2.2018. Zoznam bol predložený 8.1.2018. 
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 5 opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že sa plnia. 
  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 11.1.2018. 
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 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v SUŠ v Prešove, Vodárenská 3 (pove renie č. 9/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov ako aj ostatných súvisiacich zákonov  a predpisov. 

Zhrnutie kontrolných zistení: 
 

1. Pri realizácii stavebných prác „Oprava oplotenia“ organizácia nedodržala ustanovenie zákona č. 
254/1998 Z. z. o verejných prácach (v nadväznosti na ust. § 5 ods.1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK), § 12 „Kvalita verejnej práce“ ods. 1 písm. b), c) 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. 

 
2. V rámci analytickej evidencie majetku vedie organizácia dlhodobý majetok na inventárnych 

kartách, resp. kartách majetku. Tieto neobsahujú všetky náležitosti potrebné pre výpovedné 
informácie o majetku ako je platná klasifikácia stavieb a ústrednú klasifikáciu produkcie podľa 
Dodatku č. 1 k internej smernici o evidencii, odpisovaní, presunoch a vyraďovaní majetku 
z evidencie v rámci PSK zo dňa 31.5.2012 s platnosťou od 1.1.2015. Organizácia taktiež 
nepredložila všetky inventárne karty majetku, ktorý podľa odpisového plánu je ešte predmetom 
odpisovania. 

 
Pri evidencii majetku na inventárnych kartách, resp. kartách majetku povinná osoba nedodržala 
Opatrenie Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z. a vyhlášku č. 632/2002 Z. z. k jednotnej klasifikácii 
stavieb a ústrednej klasifikácii produkcie a nezatriedila majetok podľa tohto opatrenia a to aj pre 
potreby zaradenia majetku do odpisovej skupiny v nadväznosti na Opatrenie MF SR 
č.MF/16786/2007-31, § 25 ods. 4, ktorý spresňuje nároky na evidenciu majetku. 
 
3. V smernici k výkonu finančnej kontroly sa povinná osoba zaoberá aj výkonom finančnej kontroly 

na mieste, ktorá však v tomto prípade nemá opodstatnenie, nakoľko kontrolu na mieste vykonáva 
špecializovaný útvar orgánu verejnej správy (oprávnená osoba). 

 
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 
1. Pri realizácii stavebných prác dodržiavať zákon o verejných prácach v nadväznosti na Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, vyžadovať a zabezpečiť kvalitu práce uplatnením 
všetkých nástrojov v súlade s ust. § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.  

 
2. V rámci komplexnej evidencie majetku doplniť na inventárnych kartách, resp. kartách majetku 

všetky potrebné náležitosti tak, aby preukáznym spôsobom vypovedali o stave majetku a zároveň 
vystaviť chýbajúce karty. Odpisové skupiny na kartách zosúladiť s odpisovým plánom. Uvedené 
zakotviť do vnútornej smernice o účtovaní a evidencii majetku v súlade s Opatreniami MF SR č. 
MF/16786/2007-31. 
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3. Upraviť, aktualizovať a prispôsobiť internú smernicu o vykonávaní finančnej kontroly na vlastné 
podmienky podľa uvedení v texte a v súlade s Metodickým usmernením MF SR č. MF/01871/2016-
1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
4. Oprávnená osoba navrhuje určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou 

kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému 
orgánu spolu s písomným zoznamom splnených opatrení. 

 
5. Informovať radu školy o výsledku finančnej kontroly na najbližšom zasadnutí rady školy. 

 
 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
29.4.2018. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa  23.2.2018. 
 
 

 Opakované overovanie plnenia opatrení prijatých na  odstránenie nedostatkov a prí čin ich 
vzniku pri následnej finan čnej kontrole zameranej na kontrolu hospodárenia s v erejnými 
prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hosp odárenie a nakladanie s majetkom 
PSK, verejné obstarávanie a zmluvné vz ťahy vykonanej v d ňoch od 16.10.2014 – 18.11.2014 
za rok 2013 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská  Lomnica (poverenie č. 10/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 46/2014. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 46/2014 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 8.12.2014.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 18 opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení č. 63/2015  bolo zistené, že 5 opatrení je 
splnených, 9 opatrení sa plní a 1 opatrenie nie je splnené. 

 
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 8.1.2016. Zoznam bol predložený ku dňu kontroly. 
 
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 11.12.2015. 
 
V roku 2018 bola vykonaná opakovaná kontrola overovania plnenia prijatých opatrení. Na základe 

vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložené 1 opatrenie na odstránenie nedostatkov 
a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že opatrenie je splnené. 

Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 16.1.2018. 
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 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v SOŠ vo Vysokých Tatrách, Horný Sm okovec 26 (poverenie 
č. 11/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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. Popísanými nesprávnymi postupmi v rámci inventarizácie organizácia porušila ust. § 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 a nezabezpečila úplnosť 
a preukaznosť účtovníctva v súvislosti s výkonom inventarizácie. 
 

2. Tým, že základná finančná kontrola nebola vykonaná vôbec, alebo nebola vykonaná vo všetkých 
potrebných kontrolných bodoch, organizácia porušila ust. § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a  audite v platnom znení.  

 
3. Neevidovaním DDHM do 30 € kontrolovaný subjekt porušil ust. § 5 ods. 1 v znení § 6 ods. 1 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, ktorými sa definuje spôsob hospodárenia s majetkom 
PSK všeobecne a povinnosti správcu. 

 
4. Neuvádzaním DDHM (do 30 €) v rámci Poznámok k účtovnej závierke kontrolovaný subjekt porušil 

ustanovenia § 17 ods. 3 písm. c) v znení ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - Informácie 
v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti 
a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za významnú, ak by 
jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť 
úsudok alebo rozhodovanie používateľa. 

 
5. Úpravou (znížením) výšky nájmu (služobného bytu) v kontrolovanom období o mieru inflácie na 

základe potvrdenia Štatistického úradu SR o zápornej miere inflácie -0,3 %, zo dňa 15.1.2016 došlo 
k porušeniu § 11 ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených 
uznesením zastupiteľstva č. 25A/2010 dňa 2. marca 2010, v znení neskorších dodatkov, podľa 
ktorého „Výška nájomného v nadväznosti na mieru inflácie sa neupraví, ak úprava o mieru inflácie 
bude nižšia alebo rovná sume 30 € ročne.“ 

 
6. Nesprávnym zverejňovaním zmlúv došlo k porušeniu § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, v spojení s § 4 zákona č. 122/213 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
7. Nedoložením aktuálnej pracovnej náplne došlo k porušeniu ust. § 5 ods. 5 pís. b zákona č. 

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

Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 

1. Pri výkone inventarizácie postupovať komplexne v znení ustanovení § 8 ods. 1 a § 29 a 30 zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
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2. Uplatňovať postupy a účinnosť základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie alebo jej 
časti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a tým zabezpečiť účinný kontrolný mechanizmus vynakladania verejných 
financií. 

 
3. Zabezpečiť evidovanie a vedenie DDHM v znení povinnosti uvedených v ustanovení § 5 ods. 1 

písm. d.) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
 
4. Zabezpečiť uvádzanie neúčtovného DDHM v rámci Poznámok k účtovnej závierke. 

 
5. Pri úprave výšky dojednaného nájomného v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenú štatistickým 

úradom v danom roku, postupovať u nájomných zmlúv v súlade s § 11 ods. 9 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov. 

 
6. Pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv postupovať v súlade so zákonom č. 211/200 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, v spojení so zákonom č. 122/213 Z .z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
7. Zaradiť pedagogických zamestnancov do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti 

z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže v súlade s katalógom 
pracovnej činnosti. 

 
8. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu. 
 
9. Informovať radu školy o výsledku finančnej kontroly na najbližšom zasadnutí rady školy. 

 
 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
29.6.2018. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 13.2.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v SOŠ v Starej Ľubovni, Jarmo čná 108 (poverenie č. 12/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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 vyšlých faktúrach za produktívne práce žiakov v zazmluvnených zariadeniach ani v jednom 
prípade nebol dokladovaný zoznam žiakov s uvedením dní, v ktorých boli práce vykonané, pri 
vyšlých faktúrach za ubytovanie a stravovanie v turistickej ubytovni nebol dokladovaný počet a 
zoznam ubytovaných osôb, čím došlo k porušeniu ust. § 8 ods. 1 zákona č.431/2002 Z.z. 
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o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, 
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
 

2. Porušenie ust. § 29 ods. 1, § 30 ods. 2 v nadväznosti na § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v platnom znení tým, že neboli zinventarizované všetky účty, majetok nebol overený 
preukázateľným spôsobom, inventúrne  súpisy  neobsahovali predpísané náležitosti. 

 
3. Pri všetkých pracovných cestách bol výkon základnej finančnej kontroly realizovaný až po 

uskutočnení pracovnej cesty, pri vyúčtovaní cestovných náhrad, tento nebol realizovaný pri 
schvaľovaní služobnej cesty, čím došlo k porušeniu ust. § 5 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého v rámci 
finančného riadenia sa zabezpečuje riadenie rizika, hospodárna, efektívna, účinná a účelná 
realizácia finančnej operácie alebo jej časti, overovanie plnenia podmienok na používanie 
verejných financií. Súčasne došlo k porušeniu ust. § 7 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého 
základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej 
finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona. 

 
4. Organizácia v roku 2016 upravil výšku nájmu u všetkých nájomcov nebytových priestorov 

v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenú štatistickým úradom za rok 2015, výška nájmu bola 
znížená v závislosti od miery inflácie /dosiahla zápornú hodnotu - 0,3	%/ oproti predchádzajúcemu 
roku, ročne zmena nedosiahla výšku 30 €. Organizácia pri úprave platieb za nájom postupoval 
nesprávne, porušil ustanovenie § 11 ods. 9 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení, v zmysle ktorého sa výška nájomného v nadväznosti na mieru inflácie neupraví, 
ak úprava o mieru inflácie bude nižšia alebo rovná sume 30 € ročne. Nesprávny postup pri úprave 
nájmu z titulu inflácie bol zistený aj v roku 2017 a 2018. 

 
5. Na prenájom nehnuteľného majetku bola s nájomcom Ing. J. S Autoškola Janycar,  Stará Ľubovňa 

podľa § 663 Občianskeho zákonníka uzatvorená Zmluva o nájme zo dňa 18.6.2014. Kontrolou 
dokumentácie k nájomnej zmluve bolo zistené, že od 25.11.2014 došlo k zmene adresy nájomcu 
a sídla autoškoly: Ing. J.S Autoškola Janycar, Stará Ľubovňa. Adresa nájomcu ako podstatná 
náležitosť zmluvy nebola upravená dodatkom ku zmluve. Podľa článku V. citovanej zmluvy „Práva 
a povinnosti zmluvných strán“, zmena adresy a iné zmeny majú vplyv na súčinnosť medzi 
zmluvnými stranami. 
 

6. Na liste vlastníctva č. 955, katastrálne územie Lomnička, je v majetku PSK a správe organizácia, 
evidovaný vlastnícky vzťah k stavbe Rómska škola, súpisné číslo 150 na parcele číslo 195/1, 
195/2, 196/4, a stavbe ČOV na parcele č. 196/5 s vyjadrením, že právny vzťah k parcelám, na 
ktorých ležia tieto stavby nie je evidovaný na liste vlastníctva. 

Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 

1. Vyšlé faktúry za produktívne práce žiakov, poskytovanie služieb v turistickej ubytovni, vždy 
dokladovať zoznamom osôb a rozpisom služieb tak, aby zásada správnosti, úplnosti a preukáznosti 
účtovníctva bola zabezpečená v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom 
znení.  
 

2. Pri inventarizácii majetku dodržiavať postupy podľa § 29 ods. 1, § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v platnom znení. 

 
3. Pri vyslaní zamestnanca na služobnú cestu dodržiavať ustanovenie § 5 ods. 1 v nadväznosti na § 

7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, vykonávať základnú finančnú 
kontrolu i v etape prípravy finančnej operácie, t.j. pri schvaľovaní pracovnej cesty. 

 
4. Pri úprave výšky nájmu v závislosti od miery inflácie postupovať v súlade  so „Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení. 
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5. Zmluvu o nájme nehnuteľného majetku zo dňa 18.6.2014 uzatvorenú   s nájomcom Ing. J.S 
Autoškola Janycar, Stará Ľubovňa aktualizovať dodatkom z dôvodu zmeny podstatných náležitosti 
zmluvy, zmeny sídla nájomcu a autoškoly.  

 
6. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu. 
 
7. Informovať radu školy o výsledku finančnej kontroly na najbližšom zasadnutí rady školy 

Návrh odporú čania na nápravu zistených nedostatkov a na odstráne nie prí čin ich vzniku 
 

1. Sledovať stav založenia listu vlastníctva k parcelám číslo 195/1, 195/2, 196/4, 196/5, vedených na 
liste vlastníctva č. 955, na ktorých ležia stavby vo vlastníctve PSK, katastrálne územie Lomnička. 
Po založení listu vlastníctva robiť právne kroky, aby tieto  pozemky prešli do vlastníctva PSK.  

Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
30.6.2018. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 28.2.2018. 
 
 

 Overovanie 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 12.1.2017 – 17.2.2017 za rok 2015 
v SOŠ v Snine, Sládkovi čova 2723/120 (poverenie č. 13/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2017. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 1/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 28.2.2018. Zoznam bol predložený 1.2.2018. 
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 9 opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že 2 opatrenia sú splnené a 7 
opatrení sa plní. 

  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 15.2.2018. 
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 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v SOŠ v Kežmarku, Kušnierska brána 349/2 (poverenie č. 
14/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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. Neurčením spôsobu dopravy došlo k porušeniu ust.§ 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v platnom znení.  
 

2. 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 ust.§ 5 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK, ktorým sa ustanovuje spôsob nakladania s týmto majetkom a Príkazný list 
vedúceho odboru školstva zo dňa 12.6.2013. 

 
3. Popísaným nesprávnym postupom v rámci inventarizácie organizácia porušila ust. § 8 ods. 1 

v nadväznosti § 29 a 30 na zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve tým, že inventarizácia nebola 
vykonaná tak, aby bol preukázateľným spôsobom overený stav a nezabezpečila úplnosť 
a preukaznosť účtovníctva v súvislosti s výkonom inventarizácie. 
 

4. Tým, že základná finančná kontrola nebola vykonaná vôbec, alebo nebola vykonaná vo všetkých 
potrebných kontrolných bodoch, kontrolovaný subjekt porušil ust. § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a  audite v platnom znení.  

 
5. Nedoložením aktuálnej náplní práce došlo k porušeniu ust.§ 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.  

 
6. Uvedeným nedostatkom pri mimopracovných dohodách došlo k porušeniu ust. § 226 ods. 2 ákona 

č 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, pretože písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára 
najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. 

 
7. Neuvádzaním DDHM (do 16,60 €) v rámci Poznámok k účtovnej závierke kontrolovaný subjekt 

porušil ustanovenia § 17 ods. 3 písm. c) v znení ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - 
Informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich 
významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácia sa považuje za 
významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke 
mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. 

 
8. Nevedením správnej a úplnej evidencie pri prevádzke motorových vozidiel dochádza k porušeniu 

ust. § 8 ods. 1 zákona. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
je každá účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne 
a  spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré 
sú jeho predmetom. 
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Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 

 
1. Pri vysielaní zamestnancov na služobné cesty vždy určiť spôsob dopravy. 

 
2. Pri určení a použití súkromného motorového vozidla na služobné účely požadovať aktuálne 

potvrdenie o zákonnom a havarijnom poistení.  
 

3. Pri výkone inventarizácie postupovať komplexne v znení ustanovení § 8 ods. 1 a § 29 a 30 Zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 
4. Uplatňovať postupy a účinnosť základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie alebo jej 

časti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a tým zabezpečiť účinný kontrolný mechanizmus vynakladania verejných 
financií. 

 
5. Zaradiť zamestnancov do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej 

zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže v súlade s katalógom pracovnej 
činnosti. 

 
6. Písomné dohody o vykonaní práce uzatvárať najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. 
 
7. Zabezpečiť uvádzanie neúčtovného DDHM v rámci Poznámok k účtovnej závierke. 
 
8. Viesť správnu a úplnú evidenciu pri doplňovaní pohonných látok tak, aby táto činnosť bola 

preukázateľná a zrozumiteľná. 
 
9. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu. 
 
10. Informovať radu školy o výsledku finančnej kontroly na najbližšom zasadnutí rady školy. 
 

Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
15.1.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 13.4.2018. 
 
 

 Tematická kontrola vybavovania s ťažností a petícií ako aj plnenia opatrení prijatých  na 
odstránenie nedostatkov a prí čin ich vzniku pri vybavovaní s ťažností a petícií za  2. polrok 
2018 na Ú PSK (poverenie č. 15/2017). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Vybavovanie sťažností a petícií v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je vykonávané 
v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach a zákonom č. 29/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, pričom postup pri podávaní, 
prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v PSK 
upravujú Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK.  

 
V súlade s Plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK vykonáva ÚHK PSK 

kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a petícií a plnenia opatrení na 
nápravu zistených nedostatkov na jednotlivých odboroch Úradu PSK.  

 
Na základe poverenia hlavného kontrolóra PSK č. 44/2017 zo dňa 16.7.2018 bola vykonaná 

kontrola vybavovania sťažností ako aj plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich 
vzniku pri vybavovaní sťažností za 1. polrok 2018 na odbore zdravotníctva Ú PSK.  
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Vybavovaniu predmetnej agendy je na odbore zdravotníctva Ú PSK venovaná náležitá pozornosť, 
evidencia sťažností je vedená so všetkými náležitosťami, agenda je vybavovaná v lehotách 
stanovených zákonom. Z kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku tematickej kontroly č. 44/2018. 

 
ÚHK PSK v súlade so spracovanými zásadami aj v priebehu hodnoteného obdobia poskytoval 

metodickú činnosť jednotlivým odborom Úradu PSK v oblasti vybavovania sťažností, hlavne 
poskytovaním podrobných informácií o postupe pri šetrení jednotlivých námietok, forme a podobe 
výstupných materiálov (zápisníc o riešení sťažností) s dôrazom na dodržiavanie lehôt pri ich 
vybavovaní.  

 
Na ÚHK PSK bolo v centrálnej evidencii za 1. polrok 2018 zaevidovaných 19 sťažností. 5 sťažností 

bolo odložených v zmysle ust. § 6 ods. 1 a) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, keďže neobsahovali 
náležitosti podľa ust. § 5 ods. 2. Jedna sťažnosť bola vecne nepríslušná a bola postúpená na priame 
vybavenie vecne príslušnému orgánu verejnej správy v zmysle ust. § 9 zákona č. 9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach.  

 
Z 13  vecne príslušných sťažností bolo 7 neopodstatnených, 4 sťažnosti boli opodstatnené a 2 

sťažnosti nie sú k dnešnému dátumu ukončené.  
 

Obsahovo boli sťažnosti zamerané podľa jednotlivých odborov nasledovne: 
 

- na odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK boli  postúpené 2 sťažnosti 
- na odbor zdravotníctva Ú PSK bolo   postúpených 6 sťažností 
- na odbor školstva, mládeže, TV a športu  Ú PSK boli  postúpené 4 sťažnosti 
- hlavný kontrolór riešil vo svojej kompetencii 1 sťažnosť. 
 

 
 

Na ÚHK PSK boli v centrálnej evidencii za 1. polrok 2018 zaevidované 4 petície. Jedna petícia bola 
vecne nepříslušná, tá bola postúpená na vybavenie vecne příslušnému orgánu verejnej moci v zmysle 
ust. § 5 bod 3) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Jedna petícia nespĺňala náležitosti v zmysle 
ust. § 5 bod 1) a bola odložená. 2 petície boli vecne príslušné.    

 
Správa o výsledku tematickej kontroly vybavovania sťažností a petícií ako aj plnenia opatrení na 

odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku pri vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2018  na 
odbore zdravotníctva Ú PSK bola vypracovaná dňa  13.7.2018. 

 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v Hotelovej akadémii Otta Brucknera  v Kežmarku, ul. MUDr. 
Alexandra 29 (poverenie č. 16/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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. V rámci dokladovej inventúry bol predložený aktuálny list vlastníctva č. 592 k.ú. Kežmarok, ktorý 
obsahuje parcely:  p.č. 86/2 o výmere 272 m², zastavané plochy a nádvoria 
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p.č. 106/19 o výmere 234 m², zastavané plochy a nádvoria 
p.č. 106/21 o výmere 777 m², zastavané plochy a nádvoria 
p.č. 107 o výmere 222 m², zastavané plochy a nádvoria. 

Účtovná evidencia a inventúrny súpis pozemkov obsahuje iba dva pozemky bez identifikácie čísla 
parcely, pričom „pozemok škola“ je evidovaný o výmere 272 m² a „pozemok Alexander“ je 
evidovaný o výmere 222 m².  
Pri inventúre pozemkov (účet 031) nebol vykázaný rozdiel medzi stavom na liste vlastníctva 
a účtovnou evidenciou. Inventúrny súpis pozemkov obsahuje 2 pozemky bez identifikácie čísla 
parcely, pričom na liste vlastníctva sú evidované 4 pozemky.  
Tento rozdiel nebol uvedený v inventarizačnom zápise.  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že pozemky boli po zámene PSK s Mestom Kežmarok vyňaté zo správy 
školy, opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku sa  nenavrhuje. 

 

2. V ročnej inventarizácii bol zistený rozdiel 407 € medzi stavom na bankovom účte sociálneho 
fondu (221) a stavom na účte záväzkov zo SF (472), ktorý nie je zdôvodnený oprávneným 
časovým nesúladom medzi účtovaním predpisu a následným prevodom finančných prostriedkov 
medzi bankovými účtami. 

 Rozdiel medzi týmito účtami môže vzniknúť z časového nesúladu medzi účtovaním tvorby 
a čerpania sociálneho fondu na účte 472 – Sociálny fond za december a skutočným prevodom 
peňažných prostriedkov na bankový účet (prípadne z bankového účtu) sociálneho fondu v januári 
ďalšieho roka. 
Bol porušený § 29, § 30 zákona v nadväznosti na § 8 ods. 1 č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve tým, že 
inventarizácia nebola vykonaná vo všetkých prípadoch tak, aby bol preukázateľným spôsobom 
overený stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve, inventarizácia 
neobsahovala predpísané náležitosti.  
Bol porušený § 8 ods. 1, 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v zmysle ktorých účtovná 
jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom 
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov; účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak 
všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. 

3. Pri kontrole pokladničných operácií bolo zistené, že organizácia pri výkone základnej finančnej 
kontroly používa výstup - tlačivo z programu iSPIN - „Výdavkový pokladničný doklad“.  Tlačivo 
obsahuje predtlač na overenie súladu finančnej operácie iba podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona 
a to s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok. V dôsledku toho, v prípade väzby finančnej 
operácie na niektoré z písmen b) až g) zákona,  organizácia nevykonáva overenie súladu takejto 
finančnej operácie v plnom rozsahu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený stav bol zistený  pri 
zúčtovaní daňových pokladničných dokladov, pri účtovaní interných dokladov (účtovanie miezd 
a odvodov). 

 
4. Povinne zverejňované zmluvy na webovom sídle školy boli zverejnené s podpismi zástupcov 

zmluvných strán, tým došlo k porušeniu § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnkov, v nadväznosti na § 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
5. Vykonanou kontrolou podľa Obchodného registra Slovenskej republiky a Živnostenského registra 

SR bolo zistené, že riaditeľka školy ako štatutár organizácie je konateľom v podnikateľskom 
subjekte TATRASPOL Poprad, spol. s r. o. od roku 1995.  
Podľa Čestného vyhlásenia riaditeľky školy (príloha č. 1) tento podnikateľský subjekt bol od 
začiatku nefunkčný a do dnešnej doby nevykázal žiadny obrat ani zisk. Riaditeľka školy sa 
v minulosti opakovane pokúšala zrušiť túto firmu aj svoju funkciu konateľa v tejto spoločnosti avšak 
neúspešne. Skutkový stav uviedla v Čestnom vyhlásení. 

 
V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení 
vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v 
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§ 1 ods. 2, nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  

 
6. Zamestnanec poverený vedením služobného motorového vozidla nebol preškolený z dopravných 

predpisov,tým došlo k porušeniu § 7 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v nadväznosti na § 39 ods. 3 Zákonníka práce. 

 
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 

 
1. V rámci dokladovej inventarizácie vykonať aj porovnanie stavu na účte 472 – Záväzky zo sociálneho 
fondu so stavom na bankovom účte sociálneho fondu (účet 221). 

 
2. Pri zúčtovaní daňových pokladničných dokladov používať taký výstup z programu iSPIN, ktorý 
obsahuje všetky náležitosti pre výkon základnej finančnej kontroly v plnom rozsahu v nadväznosti na § 
6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
3. Pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv nezverejňovať podpisy zástupcov zmluvných strán. 

 
4. Vykonať všetky právne kroky zo strany riaditeľky školy na zrušenie jej funkcie konateľa 
v TATRASPOL Poprad, spol. s r. o. 
 
5. Zabezpečiť, aby zamestnanec, ktorý vedie služobné motorové vozidlo, bol preškolený z dopravných 
predpisov (najmenej raz za dva roky) v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v nadväznosti na § 39 ods.3 Zákonníka práce. 
 
6. Informovať o výsledkoch, ktoré vyplynuli z finančnej kontroly Radu školy. 
 
7. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu.   
  
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
28.2.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 26.3.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni (poverenie č. 
17/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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. V zmysle KZ na rok 2017 organizácia využívala výdavky zo SF výhradne na stravu zamestnancov. 
V zmysle KZ je príspevok určený na stravnú jednotku v rozpätí od 0,00 € do 1,50 €. Organizácia 
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účtuje čerpanie SF každý mesiac v rôznej výške z určeného rozpätia bez predchádzajúcej 
kalkulácie stravnej jednotky a to v závislosti od podielu povinného a ďalšieho prídelu do SF 
a množstva vydaných lístkov pre zamestnancov s nárokom na určitý počet stravných lístkov 
v danom mesiaci. Od uvedených skutočností sa odvíja aj výška príspevku na SJ rozpočítaná tak, 
aby na konci mesiaca bol fond vždy vyčerpaný.  
Kontrolou čerpania bolo zistené, že na konci roka 2017 je čerpanie SF vo výške 1,25 € na SL  
neodôvodnený a nezdokladovaný .   
 

2. Pri realizácii stavebných prác „Obnova Gotického paláca na hrade Ľubovňa – I. etapa“ 
organizácia nedodržala ust. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (v nadväznosti na 
ustanovenia § 5 ods.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK), § 12 „Kvalita verejnej 
práce“ ods. 1 písm. b), c), 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. 
 

3. Napriek tomu, že výpočet odpisov a uplatňovanie účtovných odpisov je v súlade s Metodickým 
pokynom PSK k odpisovaniu majetku, organizácia nesprávne uvádza na inventárnych kartách 
dobu odpisovania a to dobu pre daňové odpisy (viď. inventárna karta 02202/54, 02202/55, 
02202/56). Zároveň chýba určenie Klasifikácie stavieb a Ústredná klasifikácie produkcie podľa 
Opatrenia Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z. a vyhlášky 632/2002 Z. z. V protokole 
o zaradení majetku do užívania sa v kolónke pre tento údaj nesprávne uvádza rozpočtová 
klasifikácia výdavkov v zmysle Opatrení MF SR č. MF/019194/2016-421. 

 
Uvedeným postupom organizácia nedodržala Opatrenia Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z. 
a vyhlášky 632/2002 Z. z. v nadväznosti na Internú smernicu PSK o evidencii, odpisovaní, 
presunoch a vyraďovaní majetku z evidencie a jej Dodatku č. 1 zo dňa 1.5.2015. 
 

Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 

1. Pri realizácii stavebných prác dodržiavať zákon o verejných prácach v nadväznosti na Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, vyžadovať a zabezpečiť kvalitu práce uplatnením 
všetkých nástrojov v súlade s ust. § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.  
 

2. Pri každej zmene príspevku zo SF na stravu stanoviť kalkuláciu stravnej jednotky, resp. určiť 
čerpanie aj na ostatné aktivity v súlade so zákonníkom práce a v súlade s ust. § 7, ods. 1, ods. 2 
a ods. 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a uvedené 
zakotviť do Kolektívnej zmluvy, resp. do Zásad pre použitie SF v súlade s ust. § 7 ods. 4 ZSF. 

Povinný prídel SF za mesiac december odvádzať na účet SF, nie na depozitný účet a pri 
inventarizácii porovnávať jeho stav so „záväzkami zo SF“ na účte 472. 

 
3. Doplniť do kariet majetku aj doplňujúce údaje o majetku ako je klasifikácia stavieb a Ústredná 

klasifikácia produkcie v súlade s Opatrením Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z. a vyhlášky 
632/2002 Z. z. Doplniť, resp. opraviť na kartách majetku aj dobu odpisovania účtovných odpisov 
v súlade s Prílohou č. 3 Dodatku č.1 zo dňa 1.1.2015 k „Internej smernici o evidencii, odpisovaní, 
presunoch a vyraďovaní majetku z evidencie“ zo dňa 31.5.2012 a zosúladiť s odpisovým plánom. 
 

4. Oprávnená osoba navrhuje určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou 
kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému 
orgánu spolu s písomným zoznamom splnených opatrení. 
 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
30.4.2018. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 26.3.2018. 
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 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v Správe a údržbe ciest PSK, oblas ť Vranov n/T, Čemerianska 
1034 (poverenie č. 18/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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 obsahovej stránky smernice o verejnom obstarávaní schválenej s účinnosťou od 
1.5.2008 „Príkazom riaditeľa SÚC PSK č. 9/2008“ bolo zistené, že smernica je neaktuálna, 
v smernici sú odvolávky na neplatný zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, sú neaktuálne 
finančné limity /podprahová zákazka/, hodnoty zákaziek a finančné limity sú uvádzané v Sk, tým 
došlo k porušeniu ust. § 5 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého je orgán verejnej správy povinný vytvoriť, 
zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého zabezpečuje úlohy v rozsahu bodov a) až 
k) tohto ustanovenia. 
 

2. Postupy o zabezpečení centrálnej evidencie zmlúv, zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, 
riaditeľ SÚC PSK schválil v „Príkaze riaditeľa č. 20/2011“ s účinnosťou od 1.1.2012. V smernici 
určil pre SÚC PSK a oblasti konkrétne povinnosti a kompetencie za zverejňovanie týchto 
dokumentov. Prílohu smernice tvoria formuláre tlačív na dokumentovanie finančnej kontroly. 
V smernici a v prílohách sú odvolávky na už neplatný zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. 
Tým došlo k porušeniu ust.a § 5 ods. 1 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého je orgán verejnej správy povinný 
vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie. 

 
3. Riaditeľ SÚC PSK schválil s účinnosťou od 1.12.2011 smernicu na vykonávanie finančnej kontroly 

v „Príkaze riaditeľa č. 16/2011“. Prílohu smernice tvoria vzory kontrolných listov na dokumentovanie 
výkonu predbežnej finančnej kontroly jednotlivých finančných operácií, zoznam zamestnancov 
podľa názvu funkcií zodpovedných za výkon predbežnej finančnej kontroly. Kontrolou obsahovej 
stránky citovanej smernice bolo zistené, že smernica ku dňu kontroly je neaktuálna, v smernici sú 
odvolávky na neplatný zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, neaktuálna terminológia 
/predbežná, priebežná, následná finančná kontrola/, atď. Tým  došlo k porušeniu ust. § 5 ods. 1 
citovaného zákona, v zmysle ktorého je orgán verejnej správy povinný vytvoriť, zachovávať 
a rozvíjať finančné riadenie za účelom zabezpečenia účinného kontrolného mechanizmu. 

 
4. Kontrolou inventárnych kariet bolo zistené, že tieto neobsahujú všetky náležitosti  pre výpovedné 

informácie o majetku, neobsahujú kódy klasifikácie stavieb, kódy klasifikácie produkcie, údaj o 
dobe odpisovania nie je v súlade so skutočnou dobou odpisovania. Pri zadávaní týchto údajov do 
systému sa po vygenerovaní inventárnych kariet tieto údaje nezobrazujú. Pri evidencii majetku na 
inventárnych kartách, resp. kartách majetku nie sú uvedené údaje podľa Vyhlášky Štatistického 
úradu č. 323 vydanú s účinnosťou od 15.7.2010, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 
a údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskeho spoločenstva č. 451/2008 
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z 23.4.2008, ktorým bola vydaná štatistická klasifikácia produktov. Tým došlo k porušeniu § 25 
ods. 4 Opatrenia MF SR č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy, obce a vyššie územné celky, ktorý spresňuje nároky na evidenciu majetku. 
 

5. Kontrolou obsahovej stránky zriaďovacej listiny bolo zistené, že listina neobsahuje vecne 
a finančné vymedzenie majetku v súlade § 21 ods. 9 zákona  č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, v zmysle ktorého zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej organizácie 
alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorá okrem iného obsahuje údaj o vecnom 
a finančnom vymedzení majetku, ktorý je organizácii zverený do jej správy pri jej zriadení. 

 
6. Z účtu 021 -2 5 – Stromoradie II. a III. triedy, bol vyradený nehnuteľný majetok  bez súhlasného 

stanoviska zastupiteľstva PSK, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 10 ods. 11 v nadväznosti na 
§ 16 ods. a) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení, v zmysle 
ktorých predpokladom nakladania s neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom zadefinovaným v § 
7 ods. 3 druhá veta, je vydanie zhodných stanovísk inventarizačnej komisie správcu a krajskej 
inventarizačnej komisie k spôsobu nakladania s takýmto majetkom, ktoré budú podkladom pre 
konečné rozhodnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja. 

 
7. Pri vyradení nehnuteľného majetku z evidencie, t.j. pri finančnej operácii majetkovej povahy, 

základná finančná kontrola nebola vykonaná dôsledne, nakoľko nebolo správne posúdené 
splnenie podmienok pre vyradenie podľa § 10 ods. 11 v nadväznosti na § 16 ods. a) „Zásad 
hospodárenia  a nakladania s majetkom PSK“, keď pri vyradení nehnuteľného majetku nebol 
zabezpečený súhlas 

Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 

1. Organizácia vydá novú smernicu o postupoch verejného obstarávania v nadväznosti na zákon č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

2. Organizácia aktualizuje smernicu o zabezpečení centrálnej evidencie zmlúv, zverejňovania zmlúv, 
objednávok a faktúr v súlade s terminológiou a postupmi finančnej kontroly podľa zákona č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
3. Organizácia vydá novú smernicu o postupoch finančnej kontroly v nadväznosti na zákon č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

4. Za účelom správnej analytickej evidencie majetku organizácia zabezpečí, aby inventárne karty, 
resp. karty majetku obsahovali všetky náležitosti v súlade s platnou legislatívou tak, aby 
preukáznym spôsobom vypovedali o stave majetku. 

 
5. Organizácia v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí formou dodatku k zriaďovacej listine 

doplnenie údajov o vecnom a finančnom vymedzení majetku, ktorý bol daný organizácii do správy 
tak, aby boli dodržané náležitosti zriaďovacej listiny v súlade s § 21 ods. 9 zákona  č. 523/2004 
Z.z. 

 
6. Pri nakladaní s nehnuteľným majetkom dodržiavať postupy podľa § 10 ods. 11 v nadväznosti na 

§ 16 ods. a) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení, v zmysle 
ktorých predpokladom nakladania s neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom zadefinovaným v § 
7 ods. 3 druhá veta, je vydanie zhodných stanovísk inventarizačnej komisie správcu a krajskej 
inventarizačnej komisie k spôsobu nakladania s takýmto majetkom, ktoré budú podkladom pre 
konečné rozhodnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja. 
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7. Pri vyraďovaní nehnuteľného majetku dodržiavať postupy finančnej kontroly podľa ustanovenia § 
5 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, v zmysle ktorého v rámci 
finančného riadenia  sa zabezpečuje riadenie rizika, hospodárna, efektívna, účinná a účelná 
realizácia finančnej operácie alebo jej časti, overovanie plnenia podmienok na používanie 
verejných financií; dodržiavať ustanovenie § 7 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého základnou 
finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej 
operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona. 

Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
31.1.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 20.4.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v Správe a údržbe ciest PSK, Jesenn á 14, Prešov (poverenie 
č. 19/2018). 

 
 
 

Finančná kontrola prebieha. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2016 v SOŠ technickej V Poprade, Kuku čínova 483/12 (poverenie č. 
20/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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. V ročnej inventarizácii bol zistený rozdiel 407 € medzi stavom na bankovom účte sociálneho 
fondu (221) a stavom na účte záväzkov zo SF (472), ktorý nie je zdôvodnený oprávneným 
časovým nesúladom medzi účtovaním predpisu a následným prevodom finančných prostriedkov 
medzi bankovými účtami. 

Rozdiel medzi týmito účtami môže vzniknúť z časového nesúladu medzi účtovaním tvorby 
a čerpania sociálneho fondu na účte 472 – Sociálny fond za december a skutočným prevodom 
peňažných prostriedkov na bankový účet (prípadne z bankového účtu) sociálneho fondu v januári 
ďalšieho roka. 

Dokladová inventarizácia neobsahovala inventúrny súpis účtu  031 - pozemky, s údajmi o predmete 
inventarizácie, cenách,  číslach parciel, výmerách pozemkov.  
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Bol porušený § 29, § 30 zákona v nadväznosti na § 8 ods. 1 č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve tým, že 
inventarizácia nebola vykonaná vo všetkých prípadoch tak, aby bol preukázateľným spôsobom 
overený stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve, inventarizácia 
neobsahovala predpísané náležitosti.  

2. Denný limit zostatku peňažnej hotovosti pre rok 2017 bol v pokladni pre hlavnú činnosť 
stanovený vo výške 2 500 €, v pokladni pre podnikateľskú činnosť 2 000 €, čo je v rozpore 
s platnou legislatívou, ktorá ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti 
pre klientov Štátnej pokladnice do 2 500 € spolu za všetky pokladne v príspevkovej organizácii 
VÚC.  

Denný limit zostatku peňažnej hotovosti pre pokladňu od VÚC škola nemala stanovený vo 
vnútornom predpise. 

Tým došlo k porušeniu Výnosu MF SR z 10.12.2014 č. MF/025384/2014-321 s účinnosťou od 
1.1.2015, ktorým sa menili a dopĺňali predchádzajúce výnosy.  

 
3. Škola uzatvorila v 8 prípadoch nesprávne dohodu o vykonaní práce, keď mala byť uzatvorená 

dohoda o pracovnej činnosti. Kontrolou dokumentácie bolo zistené, že dohody o vykonaní práce 
č. 1 až 8/2017 boli uzatvorené nesprávne, pretože dohodnuté úlohy mali charakter príležitostných 
činností vymedzených druhom práce a nie prác, ktoré sú vymedzené výsledkom. Na tieto činnosti 
mali byť správne uzatvorené dohody o pracovnej činnosti. V týchto dohodách bolo dohodnuté, že 
pracovná úloha bude vykonaná od 1.1.2017 do  31.12.2017 a dojednané pracovné úlohy boli: 
- obsluha a kontrola plynových kotlov v SOŠT 
- údržbárske práce na obrábacích strojoch  
- brúsenie nástrojov – obsadenie pozície brúsiča nástrojov 
- elektro-údržbárske práce na strojoch a zariadeniach. 

 
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu ust. § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka 
práce, v zmysle ktorého zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie 
svojich potrieb výnimočne uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a 
ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce zamestnávateľ uzatvára dohodu o 
pracovnej činnosti. 

 
4. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že výkon základnej finančnej kontroly nebol vykonaný pri: 

- zmluve o nájme kuchyne 
- mimopracovných dohodách 
- návrhoch na vyplatenie odmien zamestnancom 
- rozhodnutiach o plate 

 
Tým, že základná finančná kontrola nebola dokumentovaná na niektorých dokladoch, organizácia 
porušila ustanovenie § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite v platnom 
znení.  

 
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 

 
1. V rámci dokladovej inventarizácie vykonať aj porovnanie stavu na účte 472 – Záväzky zo 

sociálneho fondu so stavom na bankovom účte sociálneho fondu (účet 221). Vykonať 
inventarizáciu pozemkov predpísaným spôsobom. 

 
2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvárať v súlade s ust.§ 223 ods. 

1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, t. j. ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom 
dohodu o vykonaní práce alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce dohodu 
o pracovnej činnosti. 

 
3. Určiť denný limit zostatku peňažnej hotovosti pre všetky tri pokladne školy celkovo do výšky 

2 500 €, resp. v súlade s legislatívou aktuálne platnou pre príspevkové organizácie vyšších 
územných celkov.  
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4. Dokumentovať základnú finančnú kontrolu pri každej finančnej operácii alebo jej časti podľaust.  § 
6 a § 7 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
5. Informovať o výsledkoch, ktoré vyplynuli z finančnej kontroly Radu školy. 
 
6. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne  určenom 
na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.    

 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
31.1.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 4.5.2018. 
 
 

 Overovanie 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 26.4.2017 – 16.6.2017 za rok 2016 
v Centre sociálnych služieb Garden, Pti čie 158 – Podskalka, Humenné (poverenie č. 21/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 27/2017. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 27/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 28.2.2018.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly bolo povinnej osobe uložených 5 opatrení na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že 4 opatrenia sú splnené a 1 
opatrení sa plní. 

  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 21.3.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2017 v Domove sociálnych služieb v Legna ve, Legnava 72 
(poverenie č. 22/2018). 

 
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 
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verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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. Zásady tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v DSS Legnave k tvorbe a používaniu 
sociálneho fondu upravujú nároky zamestnancov v menšom rozsahu, ako mali byť tvorené podľa 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.  
Organizácia tvorila SF v r. 2017 povinným prídelom iba vo výške 1,0 % zo súhrnu funkčných platov 
zamestnancov. Netvorila ďalší prídel vo výške 0,5% a tým nedodržala Kolektívnu zmluvu vyššieho 
stupňa (a jej dodatky), ktorá je záväzná pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  
 

2. V oblasti inventarizácie:  
- pri dokladovej inventúre súvahových účtov, na ktorých sú vedené zostatky, chýbajú overovacie 

doklady (napr. kópie faktúr, výpisy z účtov, výkazy a iné podporné doklady), ktorými sa deklaruje 
skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,  
- nezinventarizovaný stav na SYU 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,  
- nezinventarizovaný stav na SYU 472 - Záväzky zo sociálneho fondu - neporovnanie so stavom 
na bankovom účte SF.  
Tým, že organizácia pri výkone inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
podľa stavu k 31.12.2017 nezinventarizovala všetok majetok vedený v účtovníctve, nedostatočne 
overila stav majetku dokladovou inventúrou a tým nepreukázala vecnú správnosť účtovníctva, 
porušila ust. § 29 a § 30 v nadväznosti na ust. § 8, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov.  
 

3. Organizácia ako verejný obstarávateľ v roku 2017 nezverejňoval súhrnné správy o zákazkách s 
nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € (od 18.4.2016) vo svojom profile na elektronickom 
úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.  
Tým došlo k porušeniu ust. § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať 
štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 
eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu 
dodávateľa.  
Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 
hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po 
skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu 
zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.  
 

4. Pri realizácii stavebných prác "Elektroinštalácia v novej budove" , "Stavebné úpravy po 
rekonštrukcii elektrickej inštalácie prvého poschodia novej budovy" , "Zateplenie budovy a 
spojovacej chodby", organizácia nedodržala ust. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (v 
nadväznosti na ust. § 5 ods.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK), § 12 "Kvalita 
verejnej práce" ods. 1 písm. b), c) 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. 
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5. Na inventárnych kartách majetku chýba určenie Klasifikácie stavieb a Ústredná klasifikácie 
produkcie podľa Opatrenia Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z. a vyhlášky 632/2002 Z. z. V 
protokole o zaradení majetku do užívania sa v kolónke pre tento údaj nesprávne uvádza 
rozpočtová klasifikácia výdavkov v zmysle Opatrení MF SR č. MF/019194/2016-421.Uvedeným 
postupom organizácia nedodržala Opatrenia Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z. a vyhlášky 
632/2002 Z. z. v nadväznosti na Internú smernicu PSK o evidencii, odpisovaní, presunoch a 
vyraďovaní majetku z evidencie a jej Dodatku č. 1 zo dňa 1.5.2015.  

 
6. Zoznam hnuteľného majetku, ktorý bol vykázaný ako prebytočný alebo neupotrebiteľný, nebol 

predložený vecne príslušnému útvaru PSK.  
 
7. Nebola vykonaná základná finančná kontrola v etape realizácie finančnej operácie v zmysle 

zákona o finančnej kontrole, v zmysle ktorého je potrebné overiť aj pri iných úkonoch majetkovej 
povahy (v tomto prípade vyradenie majetku) súlad finančnej operácie s inými rozhodnutiami o 
hospodárení s verejnými prostriedkami (napr. zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK). Tým organizácia porušila ust. § 9 a § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK.  

 
8. Zamestnanec poverený vedením služobného motorového vozidla nebol preškolený z dopravných 

predpisov. Tým došlo k porušeniu § 7 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci v nadväznosti na § 39 ods. 3 Zákonníka práce.  

 
9. V denných záznamoch o prevádzke motorového vozidla neboli v roku 2017 písomne uvádzané 

údaje o čerpaní PHM (v záznamoch boli priložené iba pokladničné doklady o tankovaní PHM 
 

Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 
1. Sociálny fond tvoriť v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa (ďalej len KZVS) a v súlade 

s Dodatkami č. 6 a č. 7 ku KZVS podľa uvedení v texte. Vyhotoviť aktuálnu smernicu k povinnému 
prídelu a čerpaniu SF, ktorá bude kopírovať požiadavky vyplývajúce z Vyššej kolektívnej zmluvy. 

 
2. Vykonať inventarizáciu všetkého druhu majetku podľa stavu k 31.12.2018. Pri majetku hmotnej 

povahy skutočný stav zistiť fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri 
tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, skutočný stav zistiť 
dokladovou inventúrou a zabezpečiť preukázanosť doložením overovacích dokladov. 

 
3. Dodržiavať zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v profile zverejňovať raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách.  
 
4. Pri realizácii stavebných prác dodržiavať zákon o verejných prácach v nadväznosti na Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, vyžadovať a zabezpečiť kvalitu práce uplatnením 
všetkých nástrojov v súlade s ust. § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 

  
5. Doplniť do kariet majetku aj doplňujúce údaje o majetku ako je klasifikácia stavieb a Ústredná 

klasifikácia produkcie v súlade s Opatrením Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z. a vyhlášky 
632/2002 Z. z. a v súlade s Prílohou č. 3 Dodatku č.1 zo dňa 1.1.2015 k "Internej smernici o 
evidencii, odpisovaní, presunoch a vyraďovaní majetku z evidencie" zo dňa 31.5.2012.  

 
6. Predkladať zoznam vyradeného hnuteľného majetku s potrebnými náležitosťami podľa Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK vecne príslušnému odboru PSK.  
 
7. Zároveň pri vyraďovaní majetku zabezpečiť výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
8. Zabezpečiť, aby zamestnanec, ktorý vedie služobné motorové vozidlo, bol preškolený z 

dopravných predpisov (najmenej raz za dva roky) v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v nadväznosti na § 39 ods.3 Zákonníka práce.  

 
9. Viesť správnu a úplnú evidenciu v denných záznamoch motorového vozidlá (písomne) pri 

doplňovaní pohonných látok tak, aby táto činnosť bola preukázatelná a zrozumiteľná.  
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10. Oprávnená osoba navrhuje určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou 

kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému 
orgánu spolu s písomným zoznamom splnených opatrení.  

 
 

Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
28.2.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 23.5.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2017 v Správe a údržbe ciest PSK, oblas ť Stará Ľubov ňa, Levo čská 
25 (poverenie č. 23/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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 postupov pri inventarizácii majetku boli zistené tieto nedostatky: 
 
- účet 021-1 Budovy, stavby – inventúra nebola doložená listami vlastníctva, v inventúrnych 
súpisoch chýbali údaje o súpisných číslach, číslach parciel, na ktorých sa objekty nachádzajú, 
-  pohyby majetku za mesiace 11–12/2017 neboli preukázané príslušnou dokumentáciou 
/dodávateľskými faktúrami, zápismi o zaradení a vyradení  majetku/, 
- účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, inventarizačná komisia neriešila 
a nedala odporúčanie, čo s akciami obstaranými v rokoch 2005-2014 /delimitácia, projektová 
dokumentácia, bezodplatný prevod/ a ktoré sú na účte evidované v hodnote celkom 149 309,86 €, 
t.j. či ich využiteľnosť je reálna a ponechať na účte 042 naďalej ako nezaradené, resp. navrhnúť na 
odpis ako zmarené investície.  

Tým organizácia porušial ust. § 29 ods. 1,   § 30 ods. 2, 4 zákona  č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 
v zmysle ktorých inventarizáciou úveruje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, inventúrny súpis musí obsahovať 
predpísané náležitosti, dáva odporúčania a návrhy na ďalší postup vysporiadania majetku. 
 

Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 

1. Pri inventarizácii majetku dodržiavať postupy podľa § 29 a 30 zákona č. 341/2002 Z.z. 
o účtovníctve v plnom rozsahu. 

 
2. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči nim 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu spolu s písomným 
zoznamom splnených opatrení. 
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Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
31.1.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 27.6.2018. 
 Tematická kontrola postupu po ukon čení zmluvného vz ťahu na poskytovanie mobilných 
telekomunika čných služieb operátora na  Úrade Prešovského samosp rávneho kraja ( 
poverenie č. 24/2018 ). 

 
Tematická kontrola bola zameraná na overenie dodržania zmluvných vzťahov pri zabezpečovaní 

telekomunikačných služieb, dodržiavanie súvisiacich zákonov: zákona  č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, a ostatných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.  

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť: hospodárny, účinný a účelný výkon verejnej správy, 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dodržiavanie podmienok zmlúv, 
zabezpečenie správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, 
spoľahlivosť výkazníctva, včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy 
o úrovni hospodárenia, o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach. 

 
V rámci kontroly bolo overené: 
 

1. Predmet Rámcovej dohody na poskytovanie telekomunikačných služieb, podmienky pri zmene 
zmluvy počas jej trvania, doba platnosti zmluvy.  

2. Aktuálny stav zmluvných vzťahov pri poskytovaní telekomunikačných služieb. 
3. Interné smernice, funkčnosť kontrolného systému. 
4. Iné zistenia 
5. Zhrnutie kontrolných zistení 
6. Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, odporúčania. 

 

Zhrnutie kontrolných zistení 
 

1. Zo strany Podniku sú v súčasnosti Účastníkovi naďalej poskytované telekomunikačné služby za 
podmienok a v plnom rozsahu podľa  dohody, ktorej platnosť skončila k 1.6.2017. Po uplynutí 
platnosti Rámcovej dohody nové verejné obstarávanie nebolo zrealizované, čím kontrolovaný 
subjekt porušil ustanovenia § 83 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v zmysle 
ktorého rámcovú dohodu možno uzatvoriť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov 
odôvodnených predmetom rámcovej dohody, rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo 
podmienok uvedených v rámcovej dohode, uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej 
súťaži. 

 
2. V rámci predbežnej a základnej finančnej kontroly pri uzatváraní dodatkov neboli zo strany 

odborného garanta vecne príslušného odboru objektívne, resp. neúplne vyhodnotené podmienky 
z hľadiska možnosti uzatvorenia týchto dodatkov  s dobou viazanosti, ktorá bola v rozpore 
s Článkom  IV, ods. 1 Rámcovej dohody, keď táto bola uzatvorená na 48 mesiacov odo dňa jej 
účinnosti bez možnosti automatickej prolongácie, ako aj z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti, 
účelnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov a z hľadiska výhodnosti, nakoľko po 
ukončení platnosti Zmluvy nebolo zrealizované nové verejné obstarávanie na operátora 
telekomunikačných služieb, a tým nebolo preukázané dodržanie princípu transparentnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti podľa § 9 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, § 10 
ods. 2 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, a vytvorenie  podmienok pre čestnú 
hospodársku súťaž podľa  § 64 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, § 83 ods. 2 
zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorých uzavretie rámcovej dohody 
nesmie brániť hospodárskej súťaži; vyjadrenie odborného garanta k vecnej stránke zmluvy má 
vplyv na stanovisko garanta zodpovedného za výkon verejného obstarávania; zo strany vedúceho 
zamestnanca vecne príslušného odboru, ktorý je hlavným garantom zmluvy, bol vydaný súhlas 
v operácii pokračovať bez overenia úplnosti a objektívnosti vyjadrenia  zodpovedných osôb.     
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Kontrolou bolo zistené, že existujúci kontrolný mechanizmus v rámci finančného riadenia bol 
neúčinný, čím došlo k porušeniu: 

- § 8 zákona č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole, v zmysle ktorého vedúci verejnej správy 
zodpovedá za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia, 

- s účinnosťou zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, od 1.1.2016, došlo k porušeniu ustanovenia § 5 ods. 1 citovaného zákona, 
v zmysle ktorého sa v rámci finančného riadenia zabezpečuje riadenie rizika a finančnú kontrolu 
tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu tohto 
zákona, správnosť a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti, 
vykonávanie alebo pokračovanie finančnej operácie alebo jej časti, len ak je v súlade s § 6 ods. 4 
tohto zákona, čo je okrem iného aj overovanie súladu so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej 
správy. 

 
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku: 

 
1. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu termínov platnosti existujúcich zmlúv a dodatkov. 

Zaviesť účinný systém sledovania termínov ukončenia platnosti zmlúv a dodatkov za účelom 
prehodnotenia potreby a tým včasnej prípravy a realizácie procesu verejného obstarávania 
zákaziek s tým, aby sa predišlo prípadom, ak po ukončení platnosti zmlúv a dodatkov nebude nové 
verejné obstarávanie vykonané v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní.  

 
2. Vypracovať návrh na aktualizáciu Internej smernice na zabezpečenie vykonávania zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v podmienkach PSK, schválenú s účinnosťou od 1.4.2016 /smernicu vypracoval odbor finančný 
ÚPSK/, v tom zmysle, aby kontrolné listy pri uzatváraní dodatkov k zmluvám boli doplnené o 
vyjadrenia zodpovednej osoby, odborného garanta predmetu zmluvy, súvisiace so zmluvou, ku 
ktorej sa dodatky uzatvárajú. 
V kontrolnom liste k zmluvám a dodatkom zmlúv vykonať úpravu textu v časti  1 a v časti 2 takto: 
Navrhovaný text: 
1) Zmluva/dodatok k zmluve je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účelnosťou 

a účinnosťou vynakladaných finančných prostriedkov. V prípade dodatku ide o dodatok 
k platnej zmluve, ktorá uzatvorenie tohto dodatku nevylučuje, ani inak nepodmieňuje 
a z hľadiska výhodnosti/nevýhodnosti doporučujem/nedoporučujem podpísať. 

2) Zmluva/dodatok je v súlade so zákonom o VO a vnútornou smernicou upravujúcou 
pôsobnosť tohto zákona v podmienkach PSK.  

Odporú čanie: 
 

Prehodnotiť aktuálnosť objednávky č. OB/17/0105 zo dňa 28.2.2017, ktorou si ÚPSK objednáva 
v Centrálnej obstarávacej agentúre, s.r.o., Kozmonautov 3/A, Nitra, „Službu verejného obstarávania na 
kľúč – Výber mobilného operátora – rámcová zmluva“, aby sa predišlo prípadnému duplicitného 
obstarávaniu mobilného operátora jednak touto spoločnosťou a jednak Úradom PSK a tým prípadného 
vyúčtovania vzniknutých nákladov agentúry spojených s úkonmi obstarávania.  

 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
31.8.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 17.5.2018. 
   

 
 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2017 v Okresnej knižnoci Dávida Gutgesel a v Bardejove, Radni čné 
námestie 1 (poverenie č. 25/2018). 
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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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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 triedení bežných výdavkov za stavebný dozororganizácia nedodržala ustanovenia § 4 ods. 4 
zákona č. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď nesprávne uplatnila 
ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie stanovenú Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-
42 z 8.12.2004.  

 
2. Nepredložením žiadosti o súhlas na začatie obstarávania investičnej akcie z vlastných zdrojov 

organizácia nedodržala Metodický pokyn PSK pre obstarávanie investičných akcií v rámci 
kapitálových výdavkov. 

 
3. Neurčením spôsobu dopravy pred pracovnou cestou došlo k porušeniu ust. § 3 ods. 1 zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.  
 
4. Oneskoreným zúčtovaním pracovnej cesty, došlo k porušeniu ust. § 36 pís. 7 zákona č. 283/2002 

Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení a vnútornej smernice o pracovných cestách, podľa 
ktorej zamestnanec musí do 10 kalendárnych dní predložiť pokladničke knižnice vyúčtovanie 
pracovnej cesty. 

 
5. Zbytočným a nesprávnym účtovným zápisom organizácia porušuje ust.§ 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. Tým, že organizácia nezúčtovala na účte 042 – Obstaranie DHM náklady na stavebný dozor 

porušila ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a § 28 ods. 
1 Opatrení MF SR č. 16787/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

 
7. Popísanými nesprávnymi postupmi v rámci inventarizácie organizácia porušila ust. § 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. 

 
8. Neaplikovaním podmienok do zmlúv pri realizácií stavebných prác došlo k porušeniu zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach § 12 ods. 1 písm. b v znení Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK. 

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

kontrolovaný subjekt porušil ust. § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite.  
 
10. Tým, že obstaraný majetok nebol správne zúčtovaný a evidovaný došlo porušeniu § 22 ods. 2 

Opatrení MF SR č. MF 16786/2007-31 a § 5 ods. 1 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK. 

 



29 
 

11. Nevedením správnej a úplnej evidencie pri prevádzke motorového vozidla dochádza k porušeniu 
ust. § 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.  

 
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 

 
1. Pri  triedení výdavkov dodržiavať ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie stanovenú 

Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 z  8.12.2004. 
 

2. Pri obstarávaní investičnej akcie z vlastných zdrojov požiadať o súhlas v zmysle Metodického 
pokynu PSK pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov. 

 
3. Pri vysielaní zamestnancov na služobné cesty vždy určiť spôsob dopravy. 

 
4. Pri pracovnej ceste zamestnancov dodržiavať dobu predloženia dokladov z pracovnej cesty 

a vyúčtovania pracovnej cesty. 
 
5. Pri účtovaní záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov postupovať v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve a Opatrení MF SR č. 16787/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

 
6. Pri účtovaní nákladov obstarávania dlhodobého hmotného majetku postupovať v zmysle zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrení MF SR č. 16787/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

 
7. Pri výkone inventarizácie postupovať komplexne v znení ust. § 8 ods. 1 a § 29 a 30 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 
8. Pri realizácií stavebných prác dodržiavať zákon o verejných prácach v nadväznosti na Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, vyžadovať a zabezpečiť kvalitu práce uplatnením 
všetkých podmienok v súlade s ust. § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.  
 

9. Uplatňovať postupy a účinnosť základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie alebo jej 
časti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a tým zabezpečiť účinný kontrolný mechanizmus vynakladania verejných 
financií. 

 
10. Pri evidovaní a odpisovaní obstaraného DHM postupovať v znení osobitných predpisov, v súlade 

so Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
 
11. Viesť správnu a úplnú evidenciu o prevádzke služobného motorového vozidla. 

 
12. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu. 
 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
10.1.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 20.6.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2017 v Hotelovej akadémii v Bardejove, P od Vinbargom 3 (poverenie 
č. 26/2018). 
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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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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. Neurčením spôsobu dopravy došlo k porušeniu ust.§ 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v platnom znení.  
 

2. Oneskoreným vyúčtovaním pracovnej cesty, došlo k porušeniu § 36 ods. 7 a 8 zákona č. 283/2002 
Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení. 

 
3. Neaplikovaním podmienok do zmlúv pri realizácií stavebných prác došlo k porušeniu zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach § 12 ods. 1 písm. b v znení Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK. 

 
4. Tým, že základná finančná kontrola nebola vykonaná pri obchodných zmluvách a Dodatkoch k 

pracovnej zmluve kontrolovaný subjekt porušil ust. § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a  audite v platnom znení.  
 

Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 
 

1. Pri vysielaní zamestnancov na služobné cesty vždy určiť spôsob dopravy. 
 

2. Pri pracovnej ceste zamestnancov dodržiavať dobu predloženia dokladov z pracovnej cesty 
a vyúčtovania pracovnej cesty. 

 
3. Pri realizácií stavebných prác dodržiavať zákon o verejných prácach v nadväznosti na Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, vyžadovať a zabezpečiť kvalitu práce uplatnením 
všetkých podmienok v súlade s ust. § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.  
 

4. Uplatňovať postupy a účinnosť základnej finančnej kontroly každej finančnej operácie alebo jej 
časti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a tým zabezpečiť účinný kontrolný mechanizmus vynakladania verejných 
financií. 

 
5. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu. 
 
6. Informovať radu školy o výsledku finančnej kontroly na najbližšom zasadnutí rady školy. 
 

 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
10.12.2018. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 11.5.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
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a zmluvné vz ťahy za rok 2017 v Správe a údržbe ciest PSK, oblas ť Poprad, Kuku čínova 20 
(poverenie č. 27/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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 postupov pri inventarizácii majetku boli zistené tieto nedostatky: 
- účet 021 – Budovy, stavby – inventúra nebola doložená listami vlastníctva, v inventúrnych 

súpisoch chýbali údaje o súpisných číslach, číslach parciel, na ktorých sa objekty nachádzajú, 
- pohyby majetku za mesiace 11–12/2017 neboli preukázané príslušnou dokumentáciou, 

dodávateľskými faktúrami, zápismi o zaradení a vyradení majetku, 
- účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, inventarizačná komisia neriešila 

a nedala odporúčanie, čo s akciami obstaranými v rokoch 2006-2008 /projektové 
dokumentácie, dopravné štúdie/, pozastavenými z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
a ktoré sú na účte evidované v hodnote celkom 66 143,85 €, t.j. či ich využiteľnosť je reálna a 
ponechať na účte 042 naďalej ako nezaradené, resp. navrhnúť na odpis ako zmarené investície. 

Týmito nedostatkami organizácia porušila ust. § 29 ods. 1, § 30 ods. 2, 4 zákona  č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, v zmysle ktorých inventarizáciou úveruje účtovná jednotka, či stav majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, inventúrny súpis 
musí obsahovať predpísané náležitosti, dáva odporúčania a návrhy na ďalší postup vysporiadania 
majetku. 

 
2. Kontrolou pokladničných kníh za obdobie mesiacov 1 – 12/2017 boli zistené prípady prekročenia 

limitu pokladničnej hotovosti, limit 350,00 € bol prekročený  v týchto dňoch: 17.8, 23.8, 24.8, 31.8, 
1.9-30.9, 1.10-4.10/2017. Tým organizácia porušila internú smernicu „Príkaz riaditeľa SÚC PSK  
č.13/2011“. 

 
3. Nedostatok v postupoch základnej finančnej kontroly bol zistený v rámci pokladničnej činnosti, keď 

nesprávnou kontrolou bol daný súhlas vykonať finančnú operáciu a tým došlo k prekročeníu 
schváleného limitu pokladničnej hotovosti.,  
Tým došlo porušeniu ust. § 5 ods. 1 zákona  č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého v rámci finančného riadenia  sa 
zabezpečuje riadenie rizika, hospodárna, efektívna, účinná a účelná realizácia finančnej operácie 
alebo jej časti, overovanie plnenia podmienok na používanie verejných financií. Súčasne došlo 
k porušeniu ust. § 7 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je 
orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so 
skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona, t.j. okrem iného aj s vnútornými 
predpismi. 

 
4. Kontrolou evidencie majetku bol zistený nedostatok v tom, že na liste vlastníctva č. 1971, k. ú. 

Levoča, sú vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK evidované stavby: školské zariadenie a školský 
internát Strednej zdravotníckej školy v Levoči, pričom tento majetok mu nebol zverený do jeho 
správy. Tým, že inventarizácia majetku na účte 021 – Stavby, budovy, nebola vykoná úplne a 
správne, tento rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom podľa listu vlastníctva nebol zistený. 
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Kontrolovaný subjekt nevykonal právne úkony pri správe majetku, keď nezabezpečil správne zápis 
v katastri majetku v súlade      s ust. § 4 ods. 4 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK“. 

 
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a n a odstránenie prí čin ich vzniku 

 
1. Pri inventarizácii majetku dodržiavať postupy podľa ust. § 29 a 30 zákona č. 341/2002 Z.z. 

o účtovníctve v plnom rozsahu. 
 

2. Dodržiavať schválený limit zostatku pokladničnej hotovosti v súlade so smernicou „Príkazom 
riaditeľa SÚC PSK  č.13/2011“. 

 
3. Pri pokladničnej činnosti dôsledne dodržiavať postupy základnej finančnej kontroly za účelom 

vytvorenia účinného finančného riadenia v súlade s ust. § 5 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite, v zmysle ktorého v rámci finančného riadenia sa zabezpečuje 
riadenie rizika, hospodárna, efektívna, účinná a účelná realizácia finančnej operácie alebo jej 
časti, overovanie plnenia podmienok na používanie verejných financií; dodržiavať ust. § 7 ods. 1 
citovaného zákona, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný 
overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 
ods. 4 citovaného zákona, t.j. okrem iného aj s vnútornými predpismi. 

 
4. Riaditeľ SÚC PSK, oblasti Poprad, v súčinnosti s riadiacou zložkou, SÚC PSK,  zabezpečí 

vysporiadanie zápisu majetku evidovanom na liste vlastníctva č. 1971, k.ú. Levoča v nadväznosti 
na reálny stav správy majetku.  

 
5. Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatniť voči ním 

opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu. 

 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
31.3.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 8.6.2018. 
 
 

 Finan čná kontrola zameraná na kontrolu hospodárenia s ver ejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a naklad anie s majetkom, verejné obstarávanie 
a zmluvné vz ťahy za rok 2017 v Centre sociálnych služieb v Kežma rku, Pod lesom 6 
(poverenie č. 28/2018). 

 
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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým 
sa zrušil zákon 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: 
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1. a) Organizácia v rámci inventarizácie nepredložila listy vlastníctva k dátumu inventarizácie, ale 
predložilo LV  k dátum 18.5.2018. 
V inventúrnom zápise  z vykonanej inventarizácii pozemkov CSS vykazuje štyri parcely   
„Zastavané plochy a nádvoria“ a jednu parcelu „Záhrady“, tak ako je uvedené na LV č. 1517, k.ú. 
Ľubica. V účtovnej evidencii a na inventúrnom súpise je evidovaná iba jedna parcela. Medzi 
účtovnou evidenciou pozemkov, inventúrnym súpisom a stavom na liste vlastníctva je nesúlad. 
Tento rozdiel nebol v inventúre zaznamenaný a uvedený v inventarizačnom zápise. 

 
b) inventúrny súpis a inventarizačný zápis neobsahuje rozdiely medzi skutočným stavom 
pohonných látok v nádržiach služobných vozidiel a účtovným stavom 

 
Tým došlo k porušeniu ust. § 30 ods. 2 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, tým, 
že sa v uvedených prípadoch nevykonala inventarizácia tak, aby zabezpečila zistenie skutočného 
stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 
 

2. Pri realizácii stavebných prác na obstaranie investičnej akcie „Prístavba zádveria k jedálni“ vo 
výške 9 245 €  organizácia nedodržala ust.  zákona  č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, § 12 
„Kvalita verejnej práce“ písm. b) ods. 4, podľa  ktorého je stavebník v zmluve okrem iného 
povinný „vyžadovať záručnú lehotu minimálne päť rokov pre stavebnú časť verejnej práce alebo 
dlhšiu pre jej vybranú časť“. 
K rovnakému porušeniu došlo v prípade stavebných prác „Oprava miestností v Krízovom 
stredisku“, „Oprava schodov“, „Oprava  kotolne“  financovaných z bežných výdavkov. 

 
3. Účtovanie spotreby pohonných látok a evidencia PHL nezodpovedá skutočnosti. Účtovný 

zostatok (účet 112) PHL  v nádrži Peugeot  Boxer bol 213,05 l pričom podľa technického 
preukazu objem palivovej nádrže je 90 l. Rovnako je nereálny účtovný stav PHL  v nádrži 
motorového vozidla  Ford Tranzit - 103,02 l. Podľa  technického preukazu objem palivovej nádrže 
je 52 l. CSS účtovalo spotrebu PHL vo výške normovanej spotreby. 

 
Rozdiel 123,5 l  (Peugeot Boxer) a 51,2l (Ford Tranzit ) nebol vykázaný v inventarizácii. 

 
Bol porušený § 8 ods. 1 2 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, „Účtovná jednotka 
je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov. 
  

4. Pri kontrole povinného zverejňovania zmlúv výberovým spôsobom bolo zistené, že CSS  
nezverejnilo na svojom webovom sídle uzatvorené zmluvy s Komunálnou poisťovňou, a.s. Vienna 
insurace group na povinné zmluvné poistenie osobných motorových vozidiel uzatvorené v roku 
2014 (WW Polo, Peugeot Boxer) a v roku 2015 (Peugeot 308). 

 
Tým došlo k porušeniu zákona  č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a ust. 
Občianskeho zákonníka, ktoré súvisia s platnosťou a účinnosťou zmlúv.  

 
5. V zmysle § 9 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK „Zoznamy hnuteľného 

majetku, ktorý bol vykázaný ako prebytočný, dočasne prebytočný alebo neupotrebiteľný, spolu 
s návrhom na jeho využitie, resp. vyradenie a následnú likvidáciu, s uvedením jednotkovej ceny, 
zostatkovej ceny, roku výroby, resp. roku obstarania, vypracúva a predkladá vecne príslušnému 
útvaru samosprávneho kraja...“  
Organizácia vyradeného majetku nepredložilo vecne  príslušnému útvaru PSK, čím porušilo § 9 

ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja. 
 

6. Pri chybnom účtovaní spotreby pohonných látok do spotreby bol zistený nedostatočný výkon 
základnej finančnej kontroly. Boli porušené  ust. § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a  audite v platnom znení. 

 
Iné zistenia 
 
1. CSS uhradilo výdavky na sociálny pohreb vo výške 546 €,  poplatok  za hrobové miesto 16 €  a tieto 
výdavky vedie ako pohľadávku voči rodičom, ktorí sú dlhodobo v hmotnej núdzi a nemali o zosnulé dieťa 
a jeho pohreb záujem.  
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Vymoženie pohľadávky je málo pravdepodobné. 
V praxi sa v niektorých prípadoch uplatňuje § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, 

v zmysle ktorého „Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila 
totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo 
k úmrtiu...“. 

 
2. Z pohľadu účinnej kontroly spotreby PHL a správneho účtovania spotreby CSS neuplatňuje správny 
spôsob evidencie. 
 
3. V roku 2009 bola uzatvorená poistná zmluva s Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. „Poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom sociálnej služby“ s miestom poskytovania  Ľubica.  
S účinnosťou od 1.1.2016 došlo k organizačným zmenám, ktoré neboli premietnuté do poistnej zmluvy. 
 
Návrh opatrení  na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie prí čin ich vzniku 

 
1. Zosúladiť účtovnú evidenciu pozemkov podľa stavu na listoch vlastníctva. Vykonávať 

inventarizáciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Pri inventarizácii dokladovať 
aktuálne listy vlastníctva. 
 

2. Zabezpečiť pri realizácii stavebných prác dodržanie ust. § 9 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme.  

 
3. V oblasti evidencie prevádzky  vozidiel: 

-  viesť správne účtovnú evidenciu  spotreby pohonných látok podľa skutočnosti 
- prerokovať a vysporiadať vzniknuté rozdiely pohonných látok v škodovej komisii s vyvodením 

zodpovednosti pracovníkov,  
-   vykonávať inventarizáciu pohonných látok v súlade zo zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

4. Zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v 
nadväznosti na platnosť a účinnosť zverejňovaných zmlúv.  

 
5. Pri vyraďovaní majetku dodržiavať  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
6. Dôsledne vykonávať základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a  audite v platnom znení. 
7. Oprávnená osoba navrhuje určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou 

kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce a uvedené oznámiť kontrolnému 
orgánu spolu s písomným zoznamom splnených opatrení. 

 
Návrh doporu čení  na nápravu zistených nedostatkov a na odstráne nie prí čin ich vzniku 
 
1. Z hľadiska účinnej kontroly spotreby pohonných látok a správneho účtovania odporúčame doplniť 

palivové nádrže motorových vozidiel na plný objem koncom  kalendárneho mesiaca. 
 
2. V prípade sociálnych pohrebov preveriť možnosť uplatniť zákon § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 

Z.z. o pohrebníctve  tak, aby výdavky na pohreb a následné vymáhanie pohľadávky prešli na obec. 
 

3. Zosúladiť poistné zmluvy v súlade s organizačnými zmenami. 
 
Oprávnená osoba navrhuje pre povinnú osobu lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 
31.1.2019. 
 

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly bol vypracovaný  dňa 26.6.2018. 
 
 

 Overovanie 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 24.10.2016 – 30.11.2016 za rok 2015 v 
SOŠ polytechnickej v Humennom, Štefánikova 1550/20 (poverenie č. 29/2018). 
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Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 60/2016. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 60/2016 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 31.3.2017.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly boli povinnej osobe uložené 3 opatrenia na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že sú splnené. 
  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 14.5.2018. 
 
 

 Overovanie 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 1.3.2017 – 31.3.2017 za rok 2016 v SOŠ 
drevárskej vo Vranove n/Top ľou (poverenie č. 30/2018). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Na základe výsledku finančnej kontroly vykonanej zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK 
bol vypracovaný Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 7/2017. Vzhľadom na to, že v stanovej 
lehote povinná osoba neuplatnila námietky k zisteným nedostatkom, považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo strany 
kontrolovaného subjektu za akceptované. 

V Správe o výsledku finančnej kontroly č. 7/2017 zaslanej štatutárovi povinnej osoby boli 
špecifikované kontrolné zistenia a súčasne navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 
Zároveň bola stanovená lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

  
Predmetom tejto finančnej kontroly bolo overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na 
príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy. 
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 9 zákona   č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

   
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení bola určená oprávnenou osobou 

do 31.12.2017.  
 
Na základe vykonanej finančnej kontroly boli povinnej osobe uložené 3 opatrenia na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku. Overením plnenia opatrení bolo zistené, že sú splnené. 
  
Správa z overovania plnenia prijatých opatrení bola vypracovaná dňa 14.5.2018. 
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 Tematická kontrola zameraná na preverenie grantov od Nadácie pre výtvarné umenie 
Andyho Warhola v New Yorku  Múzeu moderného umenia Andyho Warhola 
v Medzilaborciach, ul.  Andyho Warhola č. 749/26 . ( poverenie č. 31/2017 )  

 
Výsledok kontroly:  
 

Tematická kontrola bola vykonaná na základe podnetu Mgr. Ľudmily Štecovej zo dňa 8.5.2018 v 
zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.  

Posledná následná finančná kontrola v múzeu bola vykonaná v čase od 20.10.2014 do 25.11.2014 
na základe poverenia hlavného kontrolóra PSK č. 53/2014 zo dňa 14.10.2014 a bola zameraná na 
kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie 
a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy za rok 2013 a poistenie majetku za 
rok 2014. V roku 2015 v čase od 3.8.2015 do 15.12.2015 bola v MMUAW vykonaná tematická kontrola 
zameraná na evidenciu majetku a zbierkových predmetov. 

O výsledku kontrol boli napísané správy, čo znamená, že na zistené nedostatky múzeum prijalo 
opatrenia na ich odstránenie.  
 

Ku kontrole MMUAW predložilo Finančno-ekonomickú analýzu za roky 2002-2016 na základe 
ktorej obdržalo nasledovné granty a dary: 
 

Rok 2003:  
1. grant – dar od predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na zakúpenie umeleckého diela Andyho 

Warhola s názvom KIMIKO v hodnote 270 000, 00 Sk. 
 

Rok 2004: 
1. grant – dar od aut. spoločnosti FIAT ASTA s.r.o. Humenné na vydanie novín AW – FACTORY. 

 
Rok 2005: 

1. grant – 5 000, Sk od spoločnosti RADEN a.s. Košice na zakúpenie výpočtovej techniky, 
2. 100 000, 00 Sk od U.S. STEEL Košice a.s. na zakúpenie DVD projektora 
3. 60 445, 08 Sk od veľvyslancov SR na zakúpenie umeleckých diel do zbierkového fondu MMUAW. 

 
Rok 2006: 

1. grant od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na projekt z Európskej únie – PHARE 
s názvom WARHOL FEST. 

 
Rok 2009: 

1. grant z dotácie Ministerstva kultúry SR – program: PRO Slovakia na ochranu objektu – budovy 
MMUAW pomocou EZS a monitorovacieho videosystému (MTV) ako doplnenie o predmetovú 
ochranu vystavovaných exponátov v hodnote 3 780,00 €. 
 
Rok 2010: 

1. grant – finančný dar od Národnej banky Slovenska Bratislava na podporu „Osláv 20. výročia 
založenia múzea v hodnote 2 000, 00 €. 

 
Rok 2011: 

1. grant Public Affairs Section Embassy of the U.S.A. Bratislava – podpora pri zrealizovaní 
medzinárodného sympózia „ Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a výtvarnej 
teórie „ v hodnote 2 082,00 €. 

2. grant MsÚ Svidník – podpora pri realizovaní „ Osláv 20. výročia založenia MMUAW 
v Medzilaborciach v hodnote 100,00 €. 

3. grant NAY Bratislava – podpora pri realizovaní „ Osláv 20. výročia založenia MMUAW 
v Medzilaborciach v hodnote 2 000,00 €. 

4. grant Mesto Medzilaborce - podpora pri realizovaní „ Osláv 20. výročia založenia MMUAW 
v Medzilaborciach v hodnote 1 500,00 €. 

5. grant Igor Vaško, Košice - podpora pri realizovaní „ Osláv 20. výročia založenia MMUAW 
v Medzilaborciach v hodnote 1 000,00 €. 
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1. Projekt ÚV SR „Andy Warhol a krajina jeho rodičov„ vydanie publikácie v hodnote  
3 000,00 €. 

2. Projekt MK SR „ Život a dielo Andyho Warhola  v procese muzeoedukológie a výtvarnej teórie „ 
vydanie zborníka zo sympózia v hodnote 5 000,00 €. 

3. Projekt MK SR „Andy Warhol a Československo„ vydanie publikácie v hodnote  
50 000,00 €.  
 
Rok 2012: 

1. projekt MK SR „ Mr. Andy Warhol iťs only rock & roll „- zdokumentovanie výstavy Petra Kalmusa do 
výtvarného média – vydanie katalógu v hodnote 4 500, 00 €. 
 
Rok 2016: 

1. grant od CHETRA s.r.o. Medzilaborce podpora pri realizovaní „ Osláv 25. výročia založenia 
MMUAW v Medzilaborciach v hodnote 510,00 €. 

2. grant od SPP a.s. Bratislava v hodnote 950,00 €. 
3. grant z ÚPSVaR v Stropkove ( zamestnanosť ) v hodnote 9 179,21 €. 

 
Rok 2017:  

1. projekt FPU „ Depozitár – nábytok „ v hodnote 15 000,00 €. 
2. Projekt FPU „ Reštaurovanie krstnej košieľky Warholovcov „ v hodnote 1 500 €. 

 
 

Na základe kontroly na mieste a predložených dokladov, MMUAW v Medzilaborciach neeviduje 
žiadosť o finančný grant od Nadácie Andyho Warhola pre výtvarné umenie so sídlom v New Yorku.  
 
 

 Tematická kontrola pridelených rozpo čtových prostriedkov a zmluvných vz ťahov medzi 
dopravcami a Prešovským samosprávnym krajom za rok 2017 v SAD Poprad a.s., Wolkerova 
466 (poverenie č. 32/2017). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Tematická kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 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 2017 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. 

Zmluva bola Dodatkom č. 2 zo dňa 7.11.2016 predĺžená do 31.12.2023. 
K zmluve bol v roku 2017 vyhotovený Dodatok č. 3 zo dňa 22.2.2017, ktorým sa mení dohodnutá 

výška pevnej časti EON na rok 2017 vo výške 0,894 €/km a mení sa aj kalkulácia dohodnutého EON 
na 1 km na rok 2017 podľa tabuľky „C“ zmluvy. Zároveň sa v článku VII, v bode 7 nahrádza text 0,257 
€/km textom 0,294 €/km (priame mzdy vodičov). 

Dodatkom č. 4 Objednávateľ (PSK) objednal u dopravcu na území PSK na obdobie od 1.9.2017 
do 23.12.2017 objem dopravných služieb vo výške 18 510 kilometrov z dôvodu zmeny cestovného 
poriadku, ktorá bola nariadená dopravných správnym orgánom dňa 4.8.2017 a spočíva v zavedení 
spojov na linke č. 704418, Spišské Podhradie – Levoča – Poprad a späť. 
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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. 

Predchádzajúca  finančná kontrola v kontrolovanom subjekte bola vykonaná v dňoch od 18.5.2017 
do 22.6.2017 pracovníkmi Útvaru hlavného kontrolóra PSK, zameraná bola na kontrolu čerpania 
rozpočtových prostriedkov pridelených Prešovským samosprávnym krajom za rok 2016. Touto 
kontrolou nedostatky neboli zistené. 

 
Správa o výsledku finančnej kontroly bola spracovaná kontrolnou skupinou oprávnenej osoby dňa 

3.7.2018.  
 
 

 Tematická kontrola pridelených rozpo čtových prostriedkov a zmluvných vz ťahov medzi 
dopravcami a Prešovským samosprávnym krajom za rok 2017 v SAD Humenné a.s., 
Fidlíkova 99/1 (poverenie č. 33/2017). 

 
Výsledok kontroly:  
 

Tematická kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 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 2017 dopravcovi SAD Humenné, a.s. na základe Zmluvy o službách vo 
verejnom záujme na roky 2009-2018, evidovanej pod č. 139/2009/00D uzatvorenej podľa § 21 a § 22 
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej 
doprave“), podľa § 1 a 3 zákona  č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky, § 4 a 16 zákona  č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a podľa § 4 a 261 ods. 2 a následne Obchodného 
zákonníka a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

Zmluva bola Dodatkom č. 3 zo dňa 7.11.2016 predĺžená do 31.12.2023. 
K zmluve bol v roku 2017 vyhotovený Dodatok č. 4 zo dňa 22.2.2017, ktorým sa mení dohodnutá 

výška pevnej časti EON na rok 2017 vo výške 0,894 €/km a mení sa aj kalkulácia dohodnutého EON 
na 1 km na rok 2017 podľa tabuľky „C“ zmluvy. Zároveň sa v článku VII, v bode 7 nahrádza text 0,257 
€/km textom 0,294 €/km (priame mzdy vodičov). 

V roku 2018 Dodatkom č. 5 zo dňa 13.3.2018 došlo k zmene cestovného poriadku a spočíva 
v zavedení spojov na linke č. 713416 Žalobín-Holčíkovce a späť. Z uvedeného dôvodu dochádza 
k navýšeniu o 1 763 km v období od 1.1.2018 do 30.6.2018, čo predstavuje finančný dopad na rozpočet 
PSK 1 137 €.  

Dodatkom č. 6 zo dňa 19.3.2018 sa mení dohodnutá výška pevnej časti EON na rok 2018 
a ďalšie roky vo výške 0,924 €/km a mení sa aj kalkulácia dohodnutého EON na 1 km na rok 2018 
podľa tabuľky „C“ zmluvy. Zároveň sa v článku VII, v bode  
7 nahrádza text 0,294 €/km textom 0,324 €/km (priame mzdy vodičov). Zvýšenie EON v časti mzdy 
predstavuje finančný dopad v roku 2018 na rozpočet PSK čiastku 216 000€. 

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. 

Posledná finančná kontrola u povinnej osoby bola vykonaná od 20.6.2017 do 30.6.2017 
pracovníkmi Útvaru hlavného kontrolóra PSK, ktorá bola zameraná na kontrolu čerpania pridelených 
rozpočtových prostriedkov Prešovským samosprávnym krajom za rok 2016 dopravcovi SAD Humenné, 
a.s. Nedostatky neboli zistené. 

 
Kontrolou bolo preverené, že Dopravca SAD Humenné, a.s., za rok 2017 plnil úlohy vyplývajúce 

z článku IV. Zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2023 uzatvorenej s Objednávateľom 
(PSK). Čerpanie a nakladanie s poskytnutými verejnými finančnými prostriedkami riadne preukázal 
a predložil na vyúčtovanie. Na strane Dopravcu neboli zistené nedostatky. 
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Správa o výsledku finančnej kontroly bola spracovaná kontrolnou skupinou oprávnenej osoby dňa 

15.6.2018.  


