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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský 

Mikuláš za rok 2013                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

„Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013“ 
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Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš 

za rok 2013 
 

     JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len 

„hlavná kontrolórka“) predkladá v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. e) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov mestskému zastupiteľstvu (ďalej v texte len „MsZ“) túto  

správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 (ďalej v texte len „správa“).  

 

I. Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe:  

 

a) Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 schváleného uznesením MsZ č. 124/2012 zo dňa 

13.12.2012 – kontroly uvedené  v správe pod por. č. 1 až 7 

b) Z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti 

v súlade s ust. Čl. 12 ods. 2 Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy 

mesta Liptovský Mikuláš:  

b.1)v spojitosti s povinnosťami uvedenými v ust. § 17 ods. 9 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom 

ku dňu vykonania kontroly – kontrola uvedená v správe pod por. č. 8  

b.2) v spojitosti s obsahom rozpravy na rokovaní MsZ zo dňa 31.01.2013 k bodu programu č. 8, 

 v rámci ktorého hlavná kontrolórka  podávala správu o výsledku kontroly č. 16/KO/2012        

 „Kontrola hospodárenia za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 rozpočtovej organizácie – 

 Centra voľného času, Adresa: 031 01 Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1932, 

 IČO: 37 810 561“ - kontrola uvedená v správe pod por. č. 9 

c) Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 schváleného uznesením MsZ č. 48/2013 zo dňa 

23.05.2013  - kontroly uvedené v správe pod por. č. 10 až 17  

 

II. Pravidlá kontrolnej činnosti, podľa ktorých bola kontrolná činnosť vykonaná: 

 

a) Všeobecne záväzné právne predpisy v znení platnom ku dňu vykonania konkrétnej kontroly:  

 

ust. § 18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v spojitosti s ust. § 13 až § 25 Zák. č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

b) Interný predpis mesta: 

 

Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Liptovský Mikuláš účinné od 

20.09.2008 

 

III. Kontrolované subjekty: 

 

     Kontrolnej činnosti podľa ust. § 18d ods. 2 Zák. č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

     platnom pre obdobie,  za ktoré je podávaná správa podliehajú:  

a) MsÚ, 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,  
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c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a  iné osoby, ktoré nakladajú 

s majetkom mesta,  alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku,  

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné či nenávratné 

finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

 

V roku 2013 boli vykonané kontroly na MsÚ a  v rozpočtových a príspevkových organizáciách 

zriadených mestom, čo je uvedené  v tejto správe pri jednotlivých kontrolách.  

 

IV. Kontrolná činnosť v roku 2013:  

  

Prehľad vykonaných kontrol: 

 

1. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001 Z.z . o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v platnom znení za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

  

1.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mestská polícia Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989, 031 

01 Liptovský Mikuláš 

 

1.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa 

o kontrole č. 1/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať opatrenia 

na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  31.07.2013 a predložiť 

písomnú správu o splnení uložených opatrení v lehote do 30.09.2013. Predĺženie lehoty je 

riešené v bode 1.3. 

 

1.3. Prijaté opatrenia:  

- dňa 30.07.2013 boli hlavnej kontrolórke doručené Opatrenia náčelníka MsP na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou č. 1/KO/2013 zameraných na odstránenie príčin ich vzniku, 

- tieto opatrenia s poukazom na kompetencie pri vydávaní interných predpisov v oblasti 

predbežnej finančnej kontroly primátor mesta listom zo dňa 24.09.2013 zrušil s tým, že 

opatrenia navrhnuté náčelníkom MsP  budú zapracované do interného predpisu mesta, 

- dňa 30.09.2013 hlavná kontrolórka súhlasila so zmenou lehoty na prijatia opatrení pre MsP 

do 30.11.2013, čím došlo  k zosúladeniu lehoty určenej na prijatie opatrení z rovnakej 

kontroly vykonanej pre MsÚ, 

- dňa 07.10.2013 predložil náčelník MsP  primátorovi mesta písomný návrh opatrení, ktoré 

odporúča za MsP v tejto oblasti prijať v pracovnoprávnej oblasti a zapracovať do nového 

interného predpisu mesta, 

- príkazným listom primátor mesta č. 4/2013 zo dňa 10.10.2013 uložil určeným vedúcim  

zamestnancom  vrátane náčelníka MsP  vykonať v tejto oblasti konkrétne úlohy za účelom 

odstránenia nedostatkov zistených kontrolou. Pre MsP bola lehota určená do 15.11.2013.  

 

1.4. Správa o splnení opatrení : Dňa 14.11.2013 podal náčelník MsP hlavnej kontrolórke správu o 

splnení čiastkovej úlohy uloženej v príkaznom liste primátora mesta č. 4/2013 zo dňa 10.10.2013, 

ktorá bude použitá k vypracovaniu spoločnej smernice pre vykonávanie predbežnej finančnej 

kontroly.  Dňa 29.11.2013 podala prednostka MsÚ hlavnej kontrolórke správu o splnení opatrení 

zistených kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly. Jedným zo splnených opatrení 
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bolo vypracovanie interného predpisu pre vykonávanie predbežnej finančnej kontroly vzťahujúcej 

sa aj na MsP. 

 

1.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 19.09.2013 

 

1.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistené nedostatky Zistený nedostatok č. 1: 

Nie je jasne vyšpecifikované, či už vo vnútornom predpise mesta, v náplni 

práce vedúceho zamestnanca, alebo v poverení vedúceho orgánu verejnej 

správy (primátora mesta), ktorý vedúci zamestnanec MsP,  ktoré  

pripravované finančné operácie overuje predbežnou finančnou kontrolou. 

  

Zistené nedostatky č. 2 : 

a) Pripravované finančné operácie – príjmy finančných prostriedkov 

vybrané od zamestnancov za uložené blokové pokuty neboli  overené 

predbežnou finančnou kontrolou správne podľa ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 

502/2001 Z.z., nakoľko chýbali vyjadrenia zamestnancov, ktorí 

predbežnú kontrolu mali vykonať, že pripravovaná finančná operácia je 

alebo nie je v súlade a s čím bola overovaná, ako aj dátum a podpis 

zodpovedných zamestnancov (vedúci zamestnanec + vecne príslušný 

zamestnanec) tak, aby bola dodržaná zásada štyroch očí. 

b) Predbežné  finančné  kontroly pripravovaných finančných operácii – 

príjmy vykonané náčelníkom MsP v priepisovej pokladničnej knihe 

v rámci kontrolovaného obdobia neboli vykonané  správne v súlade s ust. 

§ 9  ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z., Čl. 1 Smernice a Čl. 1 bod 1.2. 

Zásad vykonávania finančnej kontroly, keď finančné operácie neboli 

v prvom rade správne zadefinované (príjem namiesto použitia) verejných 

prostriedkov v hotovosti a chýbali vyjadrenia náčelníka MsP, ktorý 

predbežné finančné kontroly vykonával, s čím overoval súlad 

pripravovaných finančných operácií. Okrem toho podpis druhého 

zamestnanca nie je uvedený pri pečiatke, ktorá potvrdzuje vykonanie 

predbežnej finančnej kontroly, z čoho nie je zrejmé, či vykonával 

s náčelníkom MsP predbežnú finančnú kontrolu tak, aby bola dodržaná 

zásada štyroch očí a pokiaľ ju vykonával, rovnako chýba jeho vyjadrenie 

podľa ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z.z.,  

c) V Časti III. Čl. 1 „Predbežná finančná kontrola“ v ods. 2 Zásad 

vykonávania finančnej kontroly ustanovenie týkajúce sa skutočnosti, že 

„podpis pokladníka na príjmovom pokladničnom doklade sa považuje za 

vykonanie predbežnej finančnej kontroly v oblasti rozpočtových príjmov 

a súčasne vyjadrením zodpovednej osoby, že pripravovaná finančná 

operácia je v súlade so Zák. č. 502/2001 Z. z.  a s internou smernicou 

Zásady vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Liptovský 

Mikuláš“ nie je upravené v súlade so Zák. č. 502/2001 Z.z., nakoľko 

vykonanie predbežnej finančnej kontroly musí byť potvrdené nielen 

dátumom a podpisom  zodpovedných zamestnancov uvedených v ust. § 9 

ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z. z.,  ale aj  ich výslovným vyjadrením 

v rozsahu podľa ust. § 9 ods. 3 cit. zákona. 
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Zistené nedostatky č. 3 : 

predbežné finančné kontroly cestovných príkazov zúčtované VPD č. 

1/112502276/2012 a VPD č. 21251053 neboli uskutočnené správne v súlade 

s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z., Časti III. Čl. 1 Smernice a Časti 

III. Čl. 1 Zásad vykonávania finančnej kontroly z nasledovných dôvodov: 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu (etape) 

prípravy, kedy bolo potrebné overiť  súlad tejto pripravovanej finančnej 

operácie s rozpočtom, súlad s osobitnými predpismi, ktorým je napr. 

Zák. č. 283/2002 Z. z. (ust. § 3 cit. zákona) a súlad s interným aktom 

riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorým sú Zásady 

obehu účtovných dokladov, 

b) v potvrdení o vykonaní predbežnej finančnej kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom chýbali vyjadrenia náčelníka 

MsP resp. zástupcu náčelníka MsP, či pripravovaná finančná operácia je 

alebo nie sú v súlade minimálne: 

- s rozpočtom mesta  

- s osobitným predpisom (ust. § 3,  § 4  a § 5  Zák. č. 283/2002 Z.z.)   

- s interným aktom riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami 

(Časťou IV. Čl. 14 Zásad  obehu účtovných dokladov),  

c)  predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný 

príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty 

nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa 

ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch 

očí.  

 

Zistené nedostatky č. 4 : 

predbežné finančné kontroly cestovných príkazov zúčtovaných  VPD č. 

2/21250255/2012, VPD č. 2/21250259/2012, VPD č. 2/21250262/2012, VPD 

č. 2/21250263/2012, VPD č. 2/21250267/2012, VPD č. 2/21250288/2012  a 

VPD č. 2/21250296/2012 neboli uskutočnené správne v súlade s ust. § 9 ods. 

2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z., Časť III. Čl. 1 Smernice a Časť III. Čl. 1 Zásad 

vykonávania finančnej kontroly z nasledovných dôvodov: 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu (etape) 

prípravy, kedy bolo potrebné overiť  súlad tejto pripravovanej finančnej 

operácie s rozpočtom, súlad s osobitnými predpismi, ktorým je napr. 

Zák. č. 283/2002 Z. z. (ust. § 3 cit. zákona) a súlad s interným aktom 

riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorým sú Zásady 

obehu účtovných dokladov, 

b) v potvrdení o vykonaní predbežnej finančnej kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom chýbali vyjadrenia náčelníka 

MsP resp. zástupcu náčelníka MsP, či pripravovaná finančná operácia je 

alebo nie sú v súlade minimálne: 

- s rozpočtom mesta  

- s osobitným predpisom (ust. § 3,  § 4  a § 5  Zák. č. 283/2002 Z.z.)   

- s interným aktom riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami 
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(časťou IV. Čl. 14 Zásad obehu účtovných dokladov), 

c)   predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný   

     príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty    

      nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa   

      ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch   

     očí. 

 

Zistené nedostatky č. 5 : 

Predbežné  finančné  kontroly na zberných účtovných dokladoch  č. 5/2012- 

MP, č. 8/2012 – MP, č. 11/2012 – MP, č. 12/2012 – MP, č. 19/2012 – MP, č. 

21/2012 – MP, a č. 24/2012-MP  v štádiu (etape)  realizácie - úhrada za 

nákup  prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení neboli  vykonané  

správne podľa ust. § 9 od. 2 a 3  Zák. č. 502/2001 Z.z., Časti III. Čl.1 

Smernice  a Časti III. Čl. 1 bod 1.2  Zásad vykonávania finančnej kontroly 

z nasledovných dôvodov: 

a) chýbali vyjadrenia náčelníka resp. zástupcu náčelníka MsP s čím 

pripravovanú finančnú operáciu overoval v rozsahu podľa ust. § 9 ods. 3 

Zák. č. 502/2001 Z.z.,   

b) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie nevykonal 

s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa ust. § 9 

ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch očí.  

 

Zistený nedostatok č. 6 : 

Predbežné  finančné  kontroly na zberných účtovných dokladoch  č.   9/2012 

– MP, č. 11/2012 – MP, č. 21/2012 – MP, č. 22/2012 – MP, č. 24/2012 - MP  

v štádiu (etape) realizácie - úhrada za nákup  pracovných odevov, obuvi 

a pracovných pomôcok  neboli vykonané  správne podľa ust. § 9 ods. 2 a 3 

Zák. č. 502/2001 Z.z., Časti III.  Čl.1 Smernice  a Časti III. Čl. 1 bod 1.2  

Zásad z rovnakých dôvodov, ako je  uvedené v tejto správe pri nedostatku č. 

5.   

 

Zistený nedostatok č. 7 : 

Predbežné  finančné  kontroly  na platobných poukazoch č. 2012008391, č. 

2012007741, č. 2012011706, č. 2012005293, č. 2012005123, č. 2012011554, 

č. 2012010902, č. 2012011489, č. 2012010525, č. 2012010808, č. 

2012009356, č. 201201475 v štádiu (etape) realizácie - úhrada za nákup  

pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok  neboli  vykonané  

správne podľa ust. § 9 odst. 3 Zák. č. 502/2001 Z.z., keď chýbali vyjadrenia 

zamestnancov s čím pripravovanú finančnú operáciu overovali. Zo spôsobu 

vykonania predbežnej finančnej kontroly nie je možné zistiť, či bola 

dodržaná zásada štyroch očí pri overení pripravovanej finančnej operácie 

s jedným druhom dokumentácie (minimálne s rozpočtom a s internými aktmi 

riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami). 

 

Zistený nedostatok č. 8 : 

Predbežné finančné kontroly na objednávkach  č. 2013000054, 2012000443, 

2013000051, 2012000258, 2012000226,  2012000539, 2012000768, 

2012000718, 2012000590, 2012000645, 2012000544,2012000727, neboli   
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vykonané  v súlade s ust. § 9  ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. a Časťou III. 

Čl. 1 bod 1.2  Zásad vykonávania finančnej kontroly z rovnakých dôvodov, 

ako je to uvedené pri nedostatku č. 5 tejto správy.  

 

Zistený nedostatok č. 9 : 

Predbežné finančné  kontroly  na zberných účtovných dokladoch  č. 14/2012-

MP, č. 16/2012 – MP, č. 18/2012 – MP, č. 21/2012 – MP, č. 23/2012-MP 

a č. 24/2012- MP v štádiu (etape)  realizácie úhrada za nákup  palív, mazív, 

olejov a špeciálnych kvapalín   neboli    vykonané  v súlade  s ust.  § 9  Zák. 

č. 502/2001 Z.z. a Časťou III. Čl. 1 bod 1.2  Zásad vykonávania finančnej 

kontroly z rovnakých dôvodov, ako je to uvedené v tejto správe pri 

nedostatku č. 5. 

 

Zistené nedostatky č. 10 : 

a) k faktúram  č. 2012/01039,  č. 2012/01334, č. 2012/00500,  č. 

2012/00870, č.2012/00768, č. 2012/00379, č. 2012/00473, č. 

2012/00700, č. 2012/00817, č. 2012/00927, č. 2012/00982, č. 

2012/00555, č. 2012/00620, č. 2012/01176 za nákup pohonných hmôt 

neboli doložené preukazujúce pokladničné doklady o nákupe pohonných 

hmôt  od spoločnosti Slovnaft, a.s., čo nebolo v súlade s Častou IV. Čl. 6 

Zásad obehu a napriek tomu bolo pokračované vo finančných operáciách 

-  úhradami platobnými poukazmi č. č. 2012002388, č. 2012009440, č. 

2012011695, č. 2012010908, č. 2012008600, č. 2012004990, č. 

2012003553, č. 2012007649, č. 2012006721, č. 2012004022, č. 

2012004842, č. 2012006340, č. 2012007074, č. 201200927, č. 

201200982, č. 2012005295, č. 201200620, č. 2012010633, č. 

2012009698,  

b) pri skartovaní pokladničných dokladov  o čerpaní pohonných hmôt došlo 

k porušeniu ust. § 35 Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom 

znení, Zák. č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov a internej normy č. 18/2011/INO Registratúrny 

poriadok a registratúrny plán mesta Liptovský Mikuláš, čo je zistenie nad 

rámec predmetu tejto kontroly,  

c) predbežné  finančné  kontroly  na  platobných poukazoch  č. 

2012002388, č. 2012009440, č. 2012011695, č. 2012010908, č. 

2012008600, č. 2012004990, č. 2012003553, č. 2012007649, č. 

2012006721, č. 2012004022, č. 2012004842, č. 2012006340, č. 

2012007074, č. 201200927, č. 201200982, č. 2012005295, č. 

201200620, č. 2012010633, č. 2012009698 za nákup  palív  neboli    

vykonané  správne podľa ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. a Časti 

III. Čl. 1 bod 1.2  Zásad vykonávania finančnej kontroly, keď chýbali 

vyjadrenia zamestnancov s čím pripravovanú finančnú operáciu 

overovali. Zo spôsobu vykonania predbežnej finančnej kontroly nie je 

možné zistiť, či bola dodržaná zásada štyroch očí pri overení 

pripravovanej finančnej operácie s jedným druhom dokumentácie 

(minimálne súlad s rozpočtom, súlad s uzatvorenými zmluvami – 

Zmluva o predaji motorových palív, Zmluva o palivových kartách 
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a súlad internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami – Zásady obehu Časť IV, Čl. 6) 

 

Zistený nedostatok č. 11 : 

 predbežné  finančné  kontroly na zberných  účtovných  dokladoch   č. 

3/2012 – MP, č. č. 4/2012 – MP, č. 8/2012 – MP, č. 9/2012 – MP, č. 11/2012 

– MP, č. 13/2012 – MP, č. 14/2012 – MP, č. 15/2012- MP, č. 17/2012 – MP, 

č. 18/2012 – MP, č. 21/2012 – MP, č. 22/2012 – MP, č. 23/2012 – MP, č. 

24/2012 – MP  u výdavkov za služby, servis, údržby a opravy neboli  

vykonané  v súlade  s ust.  § 9  ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. a Časťou III. 

Čl. 1 bod 1.2  Zásad vykonávania finančnej kontroly z rovnakých dôvodov, 

ako je to uvedené v tejto správe pri nedostatku č. 5. 

 

Zistený nedostatok č. 12 :  

predbežné  finančné  kontroly na platobných poukazoch č. 2012009227, č. 

2012008394, č. 2012006722, č. 2012005887, č. 2012002523, č. 2012004078, 

č. 2012002455 a č. 201211752 u výdavkov za služby servis, údržby a opravy  

neboli vykonané  správne podľa ust. § 9 odst.3 Zák. č. 502/2001 Z.z., keď 

chýbali vyjadrenia zamestnancov s čím pripravovanú finančnú operáciu 

overovali. Zo spôsobu vykonania predbežnej finančnej kontroly nie je možné 

zistiť, či bola dodržaná zásada štyroch očí pri overení pripravovanej 

finančnej operácie s jedným druhom dokumentácie (minimálne s rozpočtom 

mesta a s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami 

Zásady obehu Časť IV. Čl. 5 a 6 ). 

 

Zistený nedostatok č. 13 : 

predbežné  finančné  kontroly na platobných poukazoch č. 2012010469, č. 

2012010467 č.  2012005883, č. 2012005892, č. 2012005884, č. 2012005890, 

č. 2012011443, č. 2012011446, č. 2012011379, č. 2012011385, č. 

2012011614 u výdavkov za poistenie  neboli  vykonané  správne podľa ust. § 

9 odst.3 Zák. č. 502/2001 Z.z., keď chýbali vyjadrenia zamestnancov s čím 

pripravovanú finančnú operáciu overovali. Zo spôsobu vykonania predbežnej 

finančnej kontroly nie je možné zistiť, či bola dodržaná zásada štyroch očí 

pri overení pripravovanej finančnej operácie s jedným druhom dokumentácie 

(minimálne súlad s rozpočtom, súlad s  uzatvorenými zmluvami o poistnom 

so spoločnosťami Kooperatíva poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, a.s.  

a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a s internými aktmi riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami (Časť IV. čl. 4 Zásad obehu),  

 

Zistené nedostatky č. 14 : 

a) predbežné  finančné  kontroly  na platobných poukazoch č. 2012002524, 

č. 2012004165, č. 2012005124, č. 2012005936, č. 2012006723, č. 

2012007698, č. 2012008392, č. 2012009594, č. 2012010809,  a č. 

201201539   za nájom  prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia  neboli  vykonané  správne podľa ust. § 9 odst.3 Zák. 

č. 502/2001 Z.z., keď chýbali vyjadrenia zamestnancov s čím 

pripravovanú finančnú operáciu overovali. Zo spôsobu vykonania 
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predbežnej finančnej kontroly nie je možné zistiť, či bola dodržaná 

zásada štyroch očí pri overení pripravovanej finančnej operácie s jedným 

druhom dokumentácie (minimálne súlad s rozpočtom, so Zmluvou 

o prenájme prenosných prostriedkov PCO v znení Dodatku č.1 a 

s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami – 

Zásady obehu Časť IV. čl. 4 a 6),  

b)  predbežné finančné kontroly uvedené v predchádzajúcom písm. boli 

vykonané len formálne, bez splnenia svojho účelu, nakoľko na faktúrach 

nebol predbežnou finančnou kontrolou zistený nesúlad s platne uzavretou 

zmluvou (odkaz na neexistujúcu zmluvu). 

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

31.07.2013 

- dňa 30.07.2013 boli hlavnej kontrolórke doručené Opatrenia 

náčelníka MsP na nápravu nedostatkov zistených kontrolou č. 

1/KO/2013 zameraných na odstránenie príčin ich vzniku, 

- tieto opatrenia s poukazom na kompetencie pri vydávaní interných 

predpisov v oblasti predbežnej finančnej kontroly primátor mesta 

listom zo dňa 24.09.2013 zrušil s tým, že opatrenia navrhnuté 

náčelníkom MsP  budú zapracované do interného predpisu mesta, 

- dňa 30.09.2013 hlavná kontrolórka súhlasila so zmenou lehoty na 

prijatia opatrení pre MsP do 30.11.2013, čím došlo  k zosúladeniu 

lehoty určenej na prijatie opatrení z rovnakej kontroly vykonanej 

pre MsÚ, 

- dňa 07.10.2013 predložil náčelník MsP  primátorovi mesta 

písomný návrh opatrení, ktoré odporúča za MsP v tejto oblasti 

prijať v pracovnoprávnej oblasti a zapracovať do nového interného 

predpisu mesta, 

- príkazným listom primátor mesta č. 4/2013 zo dňa 10.10.2013 

uložil určeným vedúcim  zamestnancom, vrátane náčelníka MsP  

vykonať v tejto oblasti konkrétne úlohy za účelom odstránenia 

nedostatkov zistených kontrolou Pre MsP bola lehota určená do 

15.11.2013. 

 

Opatrenie MsP č. 1 (k zistenému nedostatku č. 1)   

 Do pracovnej náplne zástupcu náčelníka MsP bude doplnená povinnosť 

vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, ako vedúceho zamestnanca 

v prípade neprítomnosti náčelníka MsP a to na všetkých finančných 

operáciách, ktoré sa realizujú na MsP v čase neprítomnosti náčelníka 

MsP 

 Do pracovnej náplne p. Zuzany L. – referentky útvaru centrálneho 

dispečingu na MsP., ktorá je poverená na výber finančnej hotovosti za 

udelené blokové pokuty od príslušníkov MsP a ich následný odvod do 

hlavnej pokladne MsÚ, bude jej doplnená povinnosť vykonávať 

predbežnú finančnú kontrolu a to na všetkých finančných operáciách 

týkajúcich sa jej poverenia v oblasti výberu hotovosti za udelené blokové 

pokuty od príslušníkov MsP, vrátane jej zodpovednosti vykonávať takúto 

kontrolu a na upravenom tlačive „Kontrolný list z vykonania predbežnej 

finančnej kontroly“ (prípadne upravenej pečiatke k predbežnej kontrole), 

potvrdí správnosť pripravovanej finančnej  operácie svojím podpisom 

a potvrdí aj súlad pripravovanej finančnej operácie: so schváleným 

rozpočtom, s osobitnými predpismi, s uzatvorenými zmluvami, 
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s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, alebo 

s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami 

vrátane VZN. 

 Do pracovnej náplne Martiny H., referentky oddelenia ekonomicko –

administratívneho MsP a Evy D., špecialistky z priestupkového oddelenia 

MsP poverenej prácou s blokmi na pokuty nezaplatené na mieste až po 

odoslanie na exekučné konania, im bude doplnená povinnosť vykonávať 

predbežnú finančnú kontrolu a to na všetkých finančných operáciách 

týkajúcich sa ich poverenia a pracovného zaradenia a na upravenom 

tlačive „Kontrolný list z vykonania predbežnej finančnej kontroly“ 

(prípadne upravenej pečiatke k predbežnej kontrole), potvrdia správnosť 

operácie svojím podpisom a potvrdia aj súlad pripravovanej finančnej 

operácie: so schváleným rozpočtom, s osobitnými predpismi, 

s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutiami vydanými na základe 

osobitných predpisov, alebo s internými aktmi riadenia o hospodárení 

s verejnými prostriedkami vrátane VZN mesta. 

Termín: do 31.08.2013 

 

Opatrenie MsP č. 2 (k zisteným nedostatkom č. 2 až 4) 

Na základe zistených nedostatkov bol pripravený nový „Kontrolný list 

z vykonania predbežnej finančnej kontroly“, ktorý bude priložený ku každej 

finančnej operácii pri zúčtovaní finančných prostriedkov realizovaných na 

útvare MsP už s účinnosťou od 01.08.2013. Následne pripravíme samostatné 

kontrolné listy z vykonania predbežných finančných kontrol určených pre 

jednotlivé typy finančných operácií a  dáme vyrobiť novú pečiatku 

k predbežnej finančnej kontrole. Po splnení týchto opatrení bude každopádne 

vždy splnená tzv. zásada štyroch očí a budú jasné vyjadrenia 

zainteresovaných osôb s čím je jednotlivá pripravovaná finančná operácia 

overovaná. 

Termín: do 30.09.2013 

 

Opatrenie MsP č. 3 (k zisteným nedostatkom č. 5 až 14) 

 Na základe zistených nedostatkov bude pripravená interná smernica 

náčelníka MsP o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly príslušníkmi 

MsP, kde budú zadefinované základné pojmy, kompetencie 

a zodpovednosť vedúcich a ostatných vecne príslušných zamestnancov 

povinných vykonávať predbežnú finančnú kontrolu na MsP pri všetkých 

finančných operáciách realizovaných na MsP, ktorými bude akýkoľvek 

príjem alebo použitie verejných prostriedkov pri hotovostných alebo 

bezhotovostných operáciách, alebo akýkoľvek právny úkon, alebo iný 

úkon majetkovej a inej povahy.  

 Budú určené všetky druhy, prípadne skupiny finančných operácií a k nim 

budú pripravené jednotlivé krycie listy s presným určením overenia 

jednotlivej finančnej operácie, ktoré budú doplnené potrebným textom 

v súlade s ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. a ktoré budú zabezpečené 

podpismi minimálne dvoch zodpovedných zamestnancov (z toho jeden 

bude poverený vedúci zamestnanec), aby bola dodržaná zásada štyroch 

očí.  

 Na jednotlivých kontrolných listoch k finančným kontrolám budú určení 

jednotliví vecne príslušní zamestnanci, ktorí spolu s vedúcim 

zamestnancom (náčelníkom MsP prípadne jeho zástupcom MsP v prípade 

jeho neprítomnosti) budú  vykonávať spoločne predbežnú finančnú 

kontrolu, aby bola  vždy dodržaná zásada štyroch očí. 
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 Zadefinované budú závažné nedostatky pre ktoré nebude možné 

kontrolovanú jednotlivú finančnú operáciu vykonať, alebo v jej príprave 

pokračovať (nesúlad so schváleným rozpočtom mesta, nesúlad 

s uzatvorenou zmluvou resp. iným rozhodnutím o hospodárení 

s finančnými prostriedkami, ako aj súvisiacimi všeobecne právnymi 

predpismi a ak je navrhovaná finančná operácia nehospodárna, 

neefektívna, neúčinná alebo neúčelná), ktoré budú mať povinnosť 

vykonávajúci zamestnanci na MsP písomne oznámiť vedúcemu orgánu 

verejnej správy podľa ust. § 9 ods. 5 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

 V smernici budú presne definované zodpovednosti jednotlivých 

zamestnancov v kompetencii ktorých je finančné riadenie a finančná 

kontrola na zverených úsekoch činností, ktorí budú zodpovedať aj za 

vytvorenie, dodržiavanie a rozvíjanie systému finančnej kontroly na 

zverenom úseku činnosti. Jednoznačne bude formulovaná úloha, že 

zodpovední zamestnanci musia vykonávať predbežnú finančnú kontrolu 

a budú zodpovedať za jej vykonávanie na im zverenom úseku. 

Termín: do 30.09.2013 
Podanie správy 

o splnení opatrenia: 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

30.09.2013 

 

Dňa 14.11.2013 podal náčelník MsP hlavnej kontrolórke správu o splnení 

čiastkovej úlohy uloženej v príkaznom liste primátora mesta č. 4/2013 zo 

dňa 10.10.2013, ktorá bude použitá k vypracovaniu spoločnej smernice pre 

vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.  Dňa 29.11.2013 podala 

prednostka MsÚ hlavnej kontrolórke správu o splnení opatrení zistených 

kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly. Jedným zo splnených 

opatrení bolo vypracovanie interného predpisu pre vykonávanie predbežnej 

finančnej kontroly vzťahujúcej sa aj na MsP. 

 

Zistený nedostatok č. 1 + odporúčanie 1 – Navrhnuté opatrenie MsP č. 1:   

 Do pracovnej náplne zástupcu náčelníka MsP operatívne doplniť 

povinnosť vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, ako vedúceho 

zamestnanca v prípade neprítomnosti náčelníka MsP a to na všetkých 

finančných operáciách, ktoré sa realizujú na MsP v čase neprítomnosti 

náčelníka MsP 

Splnené 

 Do pracovnej náplne p. Zuzany L. – referentky útvaru centrálneho 

dispečingu na MsP., ktorá je poverená na výber finančnej hotovosti za 

udelené blokové pokuty od príslušníkov MsP a ich následný odvod do 

hlavnej pokladne MsÚ operatívne doplniť  povinnosť vykonávať 

predbežnú finančnú kontrolu a to na všetkých finančných operáciách 

týkajúcich sa jej poverenia v oblasti výberu hotovosti za udelené blokové 

pokuty od príslušníkov MsP 

Splnené 

 

Odporučenie MsP:   

Zapracovanie  zodpovednosti vykonávať takúto kontrolu a na upravenom 

tlačive „Kontrolný list z vykonania predbežnej finančnej kontroly“ (prípadne 

upravenej pečiatke k predbežnej kontrole), kde potvrdí správnosť 

pripravovanej finančnej  operácie svojím podpisom a potvrdí aj súlad 

pripravovanej finančnej operácie: so schváleným rozpočtom, s osobitnými 

predpismi, s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutiami vydanými na základe 

osobitných predpisov, alebo s internými aktmi riadenia o hospodárení 

s verejnými prostriedkami vrátane VZN. 

T: do 15.11.2013 
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 Do pracovnej náplne Martiny H., referentky oddelenia ekonomicko –

administratívneho MsP a Evy D., špecialistky z priestupkového oddelenia 

MsP poverenej prácou s blokmi na pokuty nezaplatené na mieste až po 

odoslanie na exekučné konania, im bude doplnená povinnosť vykonávať 

predbežnú finančnú kontrolu a to na všetkých finančných operáciách 

týkajúcich sa ich poverenia a pracovného zaradenia 

Splnené  

 

Odporučenie MsP: 

na upravenom tlačive „Kontrolný list z vykonania predbežnej finančnej 

kontroly“ (prípadne upravenej pečiatky k predbežnej kontrole), potvrdia 

správnosť operácie svojím podpisom a potvrdia aj súlad pripravovanej 

finančnej operácie: so schváleným rozpočtom, s osobitnými predpismi, 

s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných 

predpisov, alebo s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami vrátane VZN mesta. 

Termín: cez Príkazný list primátora mesta do 15.11.2013 

 

Zistené nedostatky č. 2 až 4 + odporúčanie 2 – Navrhnuté opatrenie MsP č.  

2 : 

Na základe zistených nedostatkov odporúčame  pripraviť nový „Kontrolný 

list z vykonania predbežnej finančnej kontroly“, ktorý bude priložený ku 

každej finančnej operácii pri zúčtovaní finančných prostriedkov 

realizovaných na útvare MsP. V prípade potreby budú pripravené samostatné 

kontrolné listy z vykonania predbežných finančných kontrol určených pre 

jednotlivé typy finančných operácií a bude potrebné vyrobiť novú pečiatku 

k predbežnej finančnej kontrole. Po splnení týchto opatrení bude 

každopádne vždy splnená tzv. zásada štyroch očí a budú jasné 

vyjadrenia zainteresovaných osôb, s čím je jednotlivá pripravovaná 

finančná operácia overovaná. 

Termín: cez Príkazný list primátora mesta do 15.11.2013 

 

Zistené nedostatky č. 5 až 14 + odporúčania 3 – 5 – Navrhnuté opatrenia 

MsP č. 3: 

Na základe zistených nedostatkov odporučil náčelník MsP primátorovi 

mesta:  

 uložiť opatrenie na prijatie novej internej smernice alebo zásad 

o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly s platnosťou pre všetkých 

zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš, do ktorej by sa uvedené 

nedostatky vrátane obdobných nedostatkov  zistených kontrolou 

vykonávania predbežnej finančnej kontroly č. 6/KO/2013 na MsÚ 

zapracovali, aby sa po jej implementácii vykonávala predbežná finančná 

kontrola v zmysle platného zákona nielen fakticky, ale aj formálne 

správne. Pri príprave tejto smernice sa MsP bude spolupodieľať tak, aby 

sme sa  v budúcnosti vyhli všetkým nedostatkom  zistených kontrolou 

a aby bola určená a rešpektovaná zodpovednosť MsP za 

zodpovednosť, vytvorenie, dodržiavanie a rozvíjanie systému finančného 

riadenia úseku.  
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2. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií pokladničného 

zostatku v príjmovej pokladnici Mestskej polície 

 

2.1. Kontrolovaný  subjekt: Mestská polícia Liptovský Mikuláš,  Adresa: Ul. Štúrova č. 1989, 031 

01 Liptovský Mikuláš  

 

2.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 2/KO/2013 

 

2.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 07.03.2013 

 

3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií pokladničného 

zostatku v Hlavnej pokladnici mestského úradu č. 01 a č. 02 na Oddelení ekonomiky 

 

3.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: 

Ul. Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524, Oddelenie ekonomiky - 

Hlavná pokladnica č. 01 a č. 02 v centre služieb občanov   

 

3.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 3/KO/2013 

 

3.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 07.03.2013 

 

4. Kontrola pokladničných operácií a dokumentácie pokladničných operácií v pokladnici 

terminál č. 6  na Oddelení ekonomiky 

 

4.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: 

Ul. Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524, Oddelenie ekonomiky 

pokladnica terminál č. 06   

 

4.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 4/KO/2013 

 

4.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 07.03.2013 

 

5. Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby podľa 

Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

5.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: 

Ul. Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524, osobitne Oddelenie 

organizačné vo veci zverejňovania zmlúv, Oddelenie ekonomiky vo veci zverejňovania údajov 

o faktúre za tovary, služby a práce   

 

5.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 5/KO/2013 
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5.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 27.06.2013 

 

6. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001 Z.z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení za obdobie od 01.03.2012 do 

31.12.2012  

 

6.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: 

Ul. Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 

 

6.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa 

o kontrole č. 6/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať opatrenia 

na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  15.10.2013 a predložiť 

písomnú správu o splnení uložených opatrení v lehote do 30.11.2013. 

 

6.3. Prijaté opatrenia:  dňa 14.10. 2013 bol hlavnej kontrolórke doručený Príkazný list primátora 

mesta č. 4/2013 „ Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

zistených kontrolou vykonanou útvarom hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

a uvedených v správach o výsledku kontroly č. 6/KO/2013 a č. 1/KO/2013 

 

6.4. Správa o  splnení opatrení: dňa 29.11.2013 bola doručená hlavnej kontrolórke Správa 

o splnení opatrení z Príkazného listu primátora č. 4/2013 

 

6.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 19.09.2013 

 

6.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistené nedostatky Zistené  nedostatky č. 1: 

a)    V Zásadách vykonávania finančnej kontroly: 

a.1)  v Časti III „Finančná kontrola“ Čl. 1 bod 1.1. a súčasne v prílohe č. 5 

„Zoznam podpisových vzorov pre PFK - etapa realizácie - použitie 

finančných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne“ nie je správne 

upravené vykonávanie PFK podľa ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z. z., 

keď overenie súladu majú vykonávať vždy dvaja zamestnanci z toho 

jeden poverený vedúci zamestnanec a  s ním zamestnanec zodpovedný 

za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku a iné odborné činnosti 

podľa charakteru finančnej operácie. V uvedených ust. interného 

predpisu je vykonávanie PFK dané v prevažnej miere len jednému 

zamestnancovi.  

a.2)  V Časti III. Čl. 1 bod. 1.1., posledná veta je nejasne upravené 

potvrdzovanie vykonania PFK podpisom zamestnanca. Uvedené 

ustanovenie odkazuje na podpisovanie v súlade s  podpisovými vzormi 

v registri zamestnancov mesta, ktorý vedie útvar mzdovej agendy MsÚ, 

pričom  príloha č. 5 interného predpisu  obsahuje zoznam podpisových 

vzorov pre PFK v etape realizácie.  

a.3)  V Časti III. Čl. l bod 2 Zásad vykonávania finančnej kontroly  je uvedený 

nesprávny  spôsob  vykonávania  PFK pokladníkom  na príjmových 
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pokladničných dokladoch,  keď jeho podpis na uvedenom doklade sa má 

považovať za vykonanie PFK, čo je v rozpore s ust. § 9 ods.3  Zák. 

č.502/2001 Z.z., podľa ktorého vykonanie PFK sa okrem podpisu 

a dátumu potvrdzuje vyjadrením uvedeným v cit. ustanovení Zák. č. 

502/2001 Z. z. Žiaden interný predpis nemôže upravovať  výkon PFK 

inak ako ustanovuje cit. zákon. 

a.4) V Časti III „Finančná kontrola“ Čl. 1 „Predbežná finančná kontrola“, bod 

4 vo vzore pečiatky/predtlače chýbajú vyjadrenia o overení skutočností 

podľa  ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z. z. Vzor obsahuje len 

všeobecné vyjadrenie, ktorým sa overuje súlad so Zák. č. 502/2001 Z. z. 

a Smernicou na vykonávanie finančnej kontroly v pôsobnosti mesta 

Liptovský Mikuláš a preto je vykonávanie PFK touto formou nesprávne     

b) v Smernici o evidencii zmlúv:  

vzor  krycieho  listu, ktorý tvorí prílohu interného predpisu a vykonáva sa na ňom 

PFK, neobsahuje možnosti výberu pre zamestnanca a to  „či pripravovaná 

finančná operácia  j e  alebo   n i e   j e“  v súlade s tým, s čím zamestnanec 

overuje pripravovanú finančnú operáciu  

 

Zistené nedostatky č. 2: 

PFK návrhu Zmluvy č. 126/2012/Soc nebola na krycom liste vykonaná 

v súlade so Zák. č. 502/2001 Z.z., Smernicou a  Smernicou o evidencii zmlúv 

z nasledovných dôvodov: 

a)  ekonomický úžitok, zákonnosť a súlad s rozpočtom neboli vykonané na 

návrhu zmluvy v štádiu prípravy (pred podpisom zmluvy zo strany mesta a 

to najneskôr dňa 02.04.2012), ale až následne po podpísaní zmluvy, čím 

došlo k porušeniu:  

- ust. § 6 ods. 1  Zák. č. 502/2001 Z.z., podľa ktorého PFK sa overuje 

každá pripravovaná  finančná operácia, 

-  Smernice Časť III. Čl. 1 bod 2 písm. a), podľa ktorého sa návrh zmluvy 

overený PFK predkladá primátorovi mesta  

- Smernice o evidencii zmlúv Čl. 2 bod 4, podľa ktorého návrh zmluvy 

predkladá spracovateľ primátorovi , pričom k návrhu je povinný priložiť 

krycí list, ktorý plní funkciu PFK,  

b)  overenie zákonnosti PFK vykonal  len zástupca vedúceho zamestnanca - 

vedúceho Právneho oddelenia bez ďalšieho vecne príslušného 

zamestnanca, čím došlo k porušeniu ust. § 9 ods. 2  Zák. č. 502/2001 Z.z., 

(bola porušená tzv. kontrola štyroch očí), 

c) overenie súladu  s rozpočtom PFK vykonal len vedúci zamestnanec – 

vedúca Ekonomického oddelenia bez ďalšieho  zamestnanca – gestora 

programového rozpočtu, čím došlo k porušeniu ust. § 9 ods. 2  Zák. č. 

502/2001 Z.z., (bola porušená tzv. kontrola štyroch očí) a porušeniu 

Smernice evidencie zmlúv Čl. 2 bod 4 

 

Zistené nedostatky č. 3:   

PFK pripravovaných úhrad za opatrovateľskú službu nebola vykonaná na 

potvrdenkách, ktoré sú prílohami príjmových pokladničných dokladov  

v súlade so Zák. č. 502/2001 Z.z. z nasledovných dôvodov: 
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a)    vyjadrenie vecne príslušného zamestnanca je nesprávne, keď chýbalo jeho   

       vyjadrenie o súlade pripravovanej finančnej operácie so skutočnosťami   

       uvedenými v ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z.z, pričom mal byť overený  

      súlad minimálne s  rozpočtom mesta, s rozhodnutím o odkázanosti na  

      sociálnu službu a s uzatvorenou zmluvou,  

b) PFK vykonal z celkového počtu 8 prípadov, v 7 prípadoch len vecne 

príslušný zamestnanec a v 1 prípade len vedúci zamestnanec, čím došlo 

k porušeniu ust. § 9 ods. 2  Zák. č. 502/2001 Z.z  (porušená tzv. kontrola 

štyroch očí).  

 

Zistený nedostatok č. 4:  

PFK boli vykonané na platobných poukazoch č. 2012005587, 2012006422, 

2012007078,  2012008093, 2012008606, 2012009950, 2012010875  nie však  

v súlade so Zák. č. 502/2001 Z.z. a to z dôvodu, že chybovali vyjadrenia 

overujúcich zamestnancov v rozsahu podľa  ust. § 9 ods. 3 cit. zákona 

 

Zistený nedostatok č. 5:  

Pri overení verejného obstarávania PFK bola  vykonaná v rozpore s postupom 

podľa ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. a Čl. 2 bod 4 Smernice o evidencii 

zmlúv, nakoľko jej vykonanie nebolo potvrdené na krycom liste dátumom.   

 

Zistené nedostatky č. 6: 

Predbežná finančná kontrola finančného plnenia zo Zmluvy č. 257/2012/ORG 

nebola vykonaná  na faktúrach č. 2012258, č. 2012259 a č. 2013010 v súlade 

so Zák. č. 502/2001 Z.z. na základe ktorých došlo k zaplateniu nájomného   

a refundácie služieb poskytovaných s nájmom od nájomcu LIPTOV, o.z. 

z nasledovných dôvodov: 

a) vyjadrenie vedúceho zamestnanca podľa ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 

502/2001 Z.z. bolo nesprávne, 

pričom bolo potrebné minimálne overiť súlad s rozpočtom a so 

zmluvou a súlad s osobitnými predpismi, v dôsledku čoho nie je 

možné identifikovať, či pripravovaná finančná operácia bola 

dostatočne overená    

b) predbežnú finančnú kontrolu s vedúcim zamestnancom nevykonal 

vecne príslušný zamestnanec, čím došlo k porušeniu ust. § 9 ods. 2  

Zák. č. 502/2001 Z.z  (porušená tzv. kontrola štyroch očí).  

 

Zistený nedostatok č. 7: 

Pri overení súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, overovateľ – 

gestor nepotvrdil vykonanie PFK kontroly dátumom a overovateľ – ved. EO 

vykonal kontrolu po uzavretí zmluvy, z toho dôvodu PFK bola vykonaná 

v rozpore s postupom podľa ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z. z. a ust. § 6 

ods. 1 Zák. č. 502/2001 a Čl. 2 bod 4 Smernice o evidencii zmlúv, keď 

finančná operácia sa overuje v štádiu prípravy 

 

Zistený nedostatok č. 8: 

Pri overení súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, overovatelia 
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– gestor a ved. EO vykonali PFK po uzavretí zmluvy, preto predbežná 

finančná kontrola bola vykonaná v rozpore s postupom podľa ust. § 9 ods. 3 

v súvislosti s ust. § 6 ods. 1 Zák. č. 502/2001 a  Smernicou o evidencii zmlúv 

Čl. 2 bod 4  keď finančná operácia sa overuje v štádiu prípravy pred jej 

vykonaním.  

 

Zistený nedostatok č. 9: 

PFK súladu s rozpočtom nevykonali zamestnanci podľa predtlače na krycom 

liste – gestor a vedúci EO, čím došlo k porušeniu ust. § 9 ods. 2  a 3 Zák. č. 

502/2001 Z.z a Čl. 2 bod. 4 Smernice o evidencii zmlúv  

 

Zistený nedostatok č. 10 : 

PFK príjmu na základe odberateľskej refundačnej faktúry č. 2012248 zo dňa 

18.09.2012, ktorou boli vyfakturované náklady za vyhotovenie znaleckého 

posudku nebola vykonaná   v súlade so Zák. č. 502/2001 Z.z. z  dôvodu, že 

vyjadrenie overujúceho zamestnanca neboli v súlade v rozsahu  podľa ust. § 9 

ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z. z. 
Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

15.10.2013 

Dňa 14.10. 2013 bol hlavnej kontrolórke doručený Príkazný list primátora 

mesta č. 4/2013 „ Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku zistených kontrolou vykonanou útvarom hlavného kontrolóra mesta 

Liptovský Mikuláš a uvedených v správach o výsledku kontroly č. 6/KO/2013 

a č. 1/KO/2013, ktorým boli prijaté nasledovné opatrenia : 

 

1. Vypracovať návrh novej internej smernice, ktorá bude riešiť vykonávanie  

       finančnej kontroly v pôsobnosti mesta v súlade so zákonom č. 502/2001     

       Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení (ďalej len „Smernice“) a to s    

       dôrazom najmä na to, aby: 

 

a) V Smernici, prípadne v ostatných riadiacich aktoch mesta Liptovský 

Mikuláš bol jasne určený postup a zodpovednosť za vykonávanie 

predbežnej finančnej kontroly v zmysle ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 

502/2001 Z.z. a to jednak pre poverených vedúcich zamestnancov 

a jednak pre zamestnancov  zodpovedných za rozpočet, verejné 

obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa 

charakteru finančnej operácie, 

b) V Smernici, prípadne ostatných interných riadiacich aktoch mesta 

Liptovský Mikuláš bol určený postup vykonávania predbežnej 

finančnej kontroly spôsobom ktorý určuje ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 

502/2001 Z.z. t.j. tak, aby pripravovanú finančnú operáciu potvrdili 

vždy dvaja zamestnanci ( zamestnanec  zodpovedný za rozpočet, 

verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti 

podľa charakteru finančnej operácie a poverený vedúci zamestnanec) 

a to vrátane ich povinností potvrdiť na doklade súvisiacom 

s pripravovanou finančnou operáciou svojím podpisom, uvedením 

dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia 

je alebo nie je  v súlade s rozpočtom mesta, osobitnými predpismi, 

medzinárodnými zmluvami ktorými je SR viazaná a na základe 

ktorých sa SR poskytujú prostriedky zo zahraničia, uzatvorenými 

zmluvami, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov 

a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, 

c) Prerokovať návrh Smernice vrátane spôsobu vykonávania predbežnej 
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finančnej kontroly s vedúcimi zamestnancami mesta, v spolupráci 

s nimi podpísať druhy dokladov (skupiny dokladov) na ktorých sa 

bude predbežná finančná kontrola vykonávať 

Z: Ing. Mikušiaková 

T: 15.11.2013 

 

2. Vypracovať návrhy krycích listov pripravovaných finančných operácií 

(skupiny finančných operácií), ktoré sa vykonávajú na MsP tak, aby 

dokumentovanie predbežnej finančnej kontroly na týchto krycích listoch 

bolo v súlade s ust. § 9 ods. 2 a ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

Z: Mgr. Bella 

T: 15.11.2013 

 

3. V súvislosti so Smernicou prijatou na základe tohto príkazného listu  

zosúladiť následne ostatné interné normy mesta Liptovský Mikuláš 

vzťahujúce sa na zodpovednosť a postupy pri vykonávaní finančnej 

kontroly v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 

Z: Ing. Rašiová 

T: do 30 dní od prijatia Smernice 

 

4. Upozorniť zamestnancov mesta, aby pri vykonávaní predbežnej finančnej 

kontroly dôsledne dbali aj na formálnu stránku jej vykonávania a overenie 

potvrdili aj uvedením dátumu overenia 

Z: Ing. Rašiová 

T: 21.10.2012 

 

5. Upozorniť zamestnancov mesta, aby pri vykonávaní predbežnej finančnej 

kontroly dodržiavali základnú zásadu, že overenie pripravovanej finančnej 

operácie musia vykonávať zásadne pred jej uskutočnením, nie až následne 

Z: Ing. Rašiová 

T: 21.10. 2013  
Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

30.11.2013 

Dňa 29.11.2013 bola doručená hlavnej kontrolórke Správa o splnení opatrení 

z Príkazného listu primátora č. 4/2013 a to : 

 

K opatreniu č. 1: - splnené 
Dňa 15.11.2013 bol návrh smernice prerokovaný na pracovnom stretnutí 

s vedúcimi zamestnancami mesta.  

V Smernici poverenie na vykonávanie predbežnej finančnej  kontroly vedúcich 

zamestnancov upravuje najmä Čl. 14 a 15 

Postup vykonávania predbežnej finančnej kontroly upravujú najmä ČL. 5 a 6 

Smernice  

 

K opatreniu č. 2 : - splnené 
Návrhy krycích listov za MsP boli dňa 15.11.2013 predložené na rokovanie 

s vedúcimi zamestnancami.  

 

K opatreniu č. 3 -  v riešení 

T: do 30 dní od prijatia Smernice 

 

K opatreniu č. 4 – splnené 
Dňa 14.10.2013 boli vedúci zamestnanci preukazne upozornení na uvedené 

povinnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly na porade primátora 

mesta  ((písomný záznam z porady č. 20/2013)   
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K opatreniu č. 5 – splnené 
Dňa 14.10.2013 boli vedúci zamestnanci upozornení na uvedené povinnosti pri 

vykonávaní predbežnej finančnej kontroly na porade primátora ( písomný 

záznam z porady č. 20/2013) 

  

7. Kontrola hospodárenia Verejnoprospešných služieb so sídlom Družstevná č. 1, 031 01 

Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

7.1. Kontrolovaný  subjekt:  Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš so sídlom Liptovský 

Mikuláš, Družstevná 1, IČO: 00 183 636 -  príspevková organizácia mesta Liptovský Mikuláš 

 

7.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa 

o kontrole č. 7/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať opatrenia 

na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  30.09.2013 a predložiť 

písomnú správu o splnení uložených opatrení v lehote do 31.12.2013. 

 

7.3.    Prijaté opatrenia:  Dňa 30.09.2013 boli hlavnej kontrolórke predložené opatrenia na nápravu   

         nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly č.  

        7/KO/2013 

 

7.4. Správa o  splnení opatrení: Dňa 31.12.2013 bola hlavnej kontrolórke predložená Správa 

o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 

 

7.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 19.09.2013 – vypustená 

z rokovania na žiadosť riaditeľa VPS. Po opakovanom  spoločnom  prerokovaní a posúdení 

zistených nedostatkov na základe pripomienok zo strany kontrolovaného subjektu, kontrolný 

orgán vykonal  v Správe  zmeny a Správa o výsledku kontroly bola  predložená na rokovanie 

MsZ dňa 12.12.2013 

 

7.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistené nedostatky Zistený nedostatok č. 1:  

VPS majú oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa zápisu 

v živnostenskom registri vo väčšom rozsahu ako im odsúhlasil  zriaďovateľ 

v zriaďovacej listine 

 

Zistené nedostatky č. 2 : 

a) Na  strane 6 v čl. 4  bod 1/c  Organizačného poriadku   neboli  vypustené 

organizačnou zmenou  činnosti separácia odpadov, prevádzkovanie 

skládky TKO a prevádzka cintorínov a domu smútku, pohrebné služby,  

nakoľko uvedené činnosti boli doplnené na strane 5 čl. 4  v bode 1/ a a v 

bode 1/b. 

b) Na strane 5 v čl.4 bod 1/a Organizačného poriadku nebola vypustená 

organizačnou zmenou  činnosť športové zariadenia, nakoľko uvedená 

činnosť bola doplnená na strane 5 čl. 4 v bode 1/b 

 

Zistený nedostatok č. 3 : 



 

21 

 

V Smernici č. 8/2011 - Obeh účtovných dokladov v Čl. 5 bode d) zosúladiť 

text vykonávania predbežnej finančnej kontroly v súlade s novelizáciou  Zák. 

č. 502/2001 Z.z. účinnou od 01.03.2012 

 

Zistený nedostatok č. 4: 

Kontrolovaný subjekt rozpočtové opatrenia v roku 2012 vykonával s odkazom 

na neplatnú internú normu mesta a to Smernicu mesta o rozpočtových 

pravidlách mesta Liptovský Mikuláš a o rozpočtových a príspevkových 

organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 

25.10.2007, ktorá bola zrušená dňa 23.06.2011 uznesením MsZ č. 59/2011  

 

Zistený nedostatok č.5: 

Podľa čl. IV bod 2 Smernice inventarizácie neboli v inventúrnych súpisoch 

čiastkovými inventarizačnými komisiami dopisované perom skutočne zistené 

množstvá 

 

Zistené nedostatky č. 6:  

a) VPS podľa čl. VI bod 6.2 Protokolu č. 253/2011/Ekon. o správe majetku 

zo dňa 16.05.2011 a Protokolu o odovzdaní majetku mesta zo dňa 

1.12.2011 nedali zapísať  správu budov VPS s.č. 1730,  Domu smútku s.č. 

1836,  bývalej uhľovne Podbreziny s.č. 757,  Zimného štadiónu s.č. 989,  

Krytej plavárne s.č. 1997 na list vlastníctva na Správe katastra 

nehnuteľností Liptovský Mikuláš, 

b) podľa čl. II bod 2 Smernice inventarizácie čiastkové inventarizačné 

komisie nepreverovali dokladovou inventúrou u budov VPS s.č. 1730,  

Domu smútku s.č. 1836,  bývalej uhľovne Podbreziny s.č. 757,  Zimného 

štadiónu s.č. 989,  Krytej plavárne s.č. 1997 zápisy do správy na 

príslušných listoch vlastníctva, keď k inventúrnym súpisom neboli 

doložené výpisy z listov vlastníctva o správcovstve vedených Správou 

katastra Liptovský Mikuláš, 

c) podľa čl. III bod 18 Smernice nebol čiastkovými inventarizačnými 

komisiami pri inventarizácii budov dodržaný postup inventarizácie, keď 

čiastkové inventarizačné komisie  nezisťovali poškodenie alebo 

znehodnotenie majetku, neupotrebiteľný, nevyužitý alebo prebytočný 

majetok, príčiny, spôsob a rozsah poškodenia majetku a či reálna hodnota 

majetku nie je významne nižšia ako hodnota v účtovníctve.  

 

Zistený nedostatok č. 7:  

Pohľadávky voči dlžníkom uvedené v bode 1, 2, 4 až 7 neboli vymáhané včas 

a v súlade s postupom uvedeným v internom predpise VPS Obeh účtovných 

dokladov, v dôsledku čoho sa voči dlžníkovi uvedenému v bode 1 DÁLIA – 

AL, s.r.o. pohľadávky čiastočne premlčali a voči dlžníkovi uvedenému v bode 

6 MIMO TATRY s.r.o. sa v dôsledku výmazu dlžníka z OR stali 

nevymožiteľnými, čím došlo súčasne k porušeniu DRUHEJ ČASTI „Osobitné 

ustanovenia“ čl.3  „Práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo pri 

správe majetku“ bod 7 písm. h) Zásad 1 a Zásad 2, podľa ktorých má VPS  ako 

správca majetku mesta v súvislosti s pohľadávkami povinnosť vymáhať 
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pohľadávky týkajúce sa zvereného majetku    

 

Zistený  nedostatok  č. 8: 

Kontrolovaný subjekt, ako verejný obstarávateľ u predmetnej zákazky neurčil  

pred uskutočňovaním  verejného obstarávania predpokladanú hodnotu celej 

zákazky podľa pravidiel výpočtu uvedených v ust. § 5 Zák. č.25/2006 Z.z. 

a nezadefinoval zákazku v závislosti od finančných limitov podľa ust. § 4 cit. 

zákona za tým účelom, aby rozhodol o správnom postupe, ktorý využije pri 

výbere zmluvného partnera v procese obstarávania podľa Zásad 1, ale 

obstarával cenu za mernú jednotku tovaru. Vzhľadom na výšku odobratého 

množstva tovaru na  základe objednávky mala byť na dodávku zákazky 

uzatvorená príslušná zmluva podľa čl. 11 bod 2.2.2 Zásad 1, nakoľko ide 

o dodávku tovarov do max. výšky 5 000 € 

 

Zistené  nedostatky č. 9 : 

a) Prieskumy trhu u zákaziek pod por. č.1,2,3,5,6,7,9,11,12 podľa tabuľky 

neboli vykonané v súlade s čl. 11 bod 2.2.2 Zásad 1 a Zák. č.25/2006 Z.z., 

nakoľko kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ u predmetných 

zákaziek neurčil  pred uskutočňovaním verejného obstarávania 

predpokladanú hodnotu celých zákaziek, podľa ust. § 5  Zák. č.25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a nezadefinoval zákazku v závislosti  od 

finančných limitov podľa ust. § 4 cit. zákona, ale obstarával pri tovaroch 

do max. výške 5 000 € a službách do max. výšky 10 000 € cenu za mernú 

jednotku 

b) u  zákaziek  pod por. č. 2, 3, 5, 6, 7 boli dohodnuté  v  zmluvách č. 57/12, 

č. 107/2012, č. 26/12, č. 50/12, č. 52/12,  finančné limity nad 5 000 € bez 

DPH s uchádzačmi, ktoré neboli predmetom prieskumu trhu a výberu 

uchádzača, čo nebolo v súlade s  čl. 11  bod 2  2.2 .Zásad 1, pričom bolo 

potrebné postupovať podľa čl. 11 bod 2  2.3 .Zásad 1, keď  výsledky 

prieskumu trhu mali byť vyhodnotené trojčlennou komisiou menovanou 

primátorom mesta,   

c) u zákaziek  pod por. č. 4 a 8 podľa zápisu z prieskumu trhu a výberu 

uchádzača  nebolo postupované pri výberovom konaní na dodávku tovaru 

a služby v súlade s  čl. 11 bod 2 2.3. Zásad 1, keď  výsledky prieskumu 

trhu mali byť vyhodnotené trojčlennou komisiou menovanou primátorom 

mesta,   

d) u zákazky pod por. č. 1 „Elektromateriál“:  podľa prehľadu v tabuľke  

 Rámcová zmluva č. RZ/21/2012 nebola uzatvorená so spoločnosťou 

ANMIMA, s.r.o. v súlade so zápisom z prieskumu trhu a výberu 

uchádzača, kde bola uvedená cena 3 526,98 € s DPH a v zmluve bola v čl. 

III stanovená kúpna cena  v súlade so Zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, kde 

východiskom pre určenie ceny tovaru bol aktuálny cenník predávajúceho 

zverejnený na webovej stránke, 

 boli uhradené faktúry za dodaný elektromateriál v celkovej výške 

14 367,92 € s DPH, čo nebolo v súlade so zápisom z prieskumu trhu 

a výberu uchádzača, kde bola uvedená cena   3 526,98 € s DPH, 

 na základe plnenia dodávky a úhrady faktúr v celkovej výške 14 367,92 € 



 

23 

 

nebolo postupované pri výberovom konaní podľa ust. § 4 ods. 4  písm. a) 

Zák. č. 25/2006 Z.z., keď predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia ako 

10 000 € bez DPH 

e) u zákazky pod por. č. 2 „Zámková dlažba“ na základe plnenia dodávky 

a úhrad  faktúr v celkovej výške 9 826,06 €, okrem nedostatku uvedeného 

v písm. a), nebolo postupované pri výberovom konaní podľa čl. 11 bod 2 

2.3. Zásad 1, keď  výsledky prieskumu trhu mali byť vyhodnotené 

trojčlennou komisiou menovanou primátorom mesta,   

f) u zákazky pod por. č.  4  „ Náhradné diely na Renault“ podľa prehľadu 

v tabuľke v Zmluve o dielo č. S05/2012, okrem nedostatku uvedeného 

v písm. c),  v čl. V bola dohodnutá len zľava na poskytnuté práce vo výške 

10 % z platných cenníkových cien a zľava na poskytnutý materiál vo 

výške 5% z platných predajných cien, čo je v rozpore so zápisom 

z prieskumu trhu a výberu uchádzača, kde bola dohodnutá  cena vo výške  

11 998,80 € s DPH, 

g)  u zákazky pod por. č. 6 „ Betónové zmesi“ od spoločnosti Vybetoz, 

okrem nedostatku uvedeného pod písm. a), b): 

 boli uhradené faktúry za dodávku betónových zmesí  v celkovej výške 

17 907,29 € s DPH, čo nebolo v súlade so zápisom z prieskumu trhu 

a výberu uchádzača a s  uzatvorenou zmluvou č. 50/12, kde bol dohodnutý 

finančný objem do 11 998,80 € s DPH, 

 na základe plnenia dodávky a úhrad  faktúr v celkovej výške 17 907,29 € 

nebolo  postupované pri výberovom konaní podľa ust. § 4 ods. 4 písm. a) 

Zák. č. 25/2006 Z.z. , keď predpokladaná hodnota  zákazky bola vyššia ako 

10 000 € bez DPH 

h) u zákazky pod por. č. 7 „Asfaltobetón“ okrem nedostatku uvedeného 

v písm. a), b) na základe plnenia dodávky a úhrad  faktúr v celkovej výške 

7 830,21 € nebolo  postupované pri výberovom konaní podľa čl. 11 bod 2 

2.3. Zásad 1, keď  výsledky prieskumu trhu mali byť vyhodnotené 

trojčlennou komisiou menovanou primátorom mesta,   

i) u zákazky pod por. č.  8  „Servis mostovej váhy“ podľa prehľadu 

v tabuľke v Zmluve o dielo č. 30/12 okrem nedostatku uvedeného v písm. 

c) v čl. IV bola dohodnutá cena za dielo za skutočne vykonané práce, čo 

nebolo v súlade so zápisom z prieskumu trhu a výberu uchádzača , kde 

bola uvedená cena 11 998,80 € s DPH,  

j) u zákazky pod por. č. 9 „Vodorovné dopravné značenie“   okrem 

nedostatku uvedeného v písm. a) Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 41/12 

nebol uzatvorený v súlade so zápisom z prieskumu trhu a výberu 

uchádzača, keď dodatkom sa zmenila  cena v čl. 2  zmluvy z  9 999 € bez 

DPH na výšku 19 999 € bez DPH, čím finančný objem zákazky v dodatku 

prekročil predpokladanú hodnotu do 10 000 € bez DPH pri stavebných 

prácach podľa čl. 11 bod 2  2.2. Zásad 1   

k) u zákazky pod por. č. 10 „Výrub stromov“ nebola  Zmluva o dielo č. 

40/12 uzatvorená v súlade so zápisom z prieskumu trhu a výberu 

uchádzača, kde bola stanovená celková cena 700 € s DPH za výrub 

stromov na Ul. Kukučínovej a v čl. III zmluve bolo dohodnuté orezávanie 
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stromov na území mesta Liptovský Mikuláš a v čl. IV zmluvy bola 

dohodnutá celková cena do 9 999 € s DPH 

l) u zákazky pod por. č. 12  „Štrkodrva“, podľa prehľadu v tabuľke okrem 

nedostatku uvedeného pod písm. a) 

 Dodávateľská zmluva č. 49/12  nebola uzatvorená so spoločnosťou 

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. v súlade so zápisom z prieskumu trhu 

a výberu uchádzača, kde bola uvedená cena 61,98 €/tona s DPH a v zmluve 

je v čl. I dohodnutá cena za hodinu, melafýrový porfyrit a diorit 

v celkovom finančnom objeme do 11 998,80 € s DPH  

 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 49/12 nebol uzatvorený v súlade so 

zápisom z prieskumu trhu a výberu uchádzača, keď dodatkom sa zmenila  

cena v čl. IV   z 11 998,80 € s  DPH na výšku 15 000 € s DPH, čím 

finančný objem v dodatku prekročil hodnotu podľa čl. 11 bod 2 2.2. Zásad 

1  

 Uzatvorením Dodatku k zmluve č. 1 k Dodávateľskej zmluve č. 49/12, 

ktorým sa zvýšil finančný objem z 11 998,80 € s DPH na 15 000,00 € s 

DPH došlo k porušeniu  ust. § 9 ods. 3 písm. b) a  c)  Zák. č. 25/2006 Z.z, 

keď sa dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by 

v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov 

alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne 

prijatú ponuku a menila sa ekonomická rovnováha zmluvy v prospech 

úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

 

Zistené nedostatky č. 10: 

a)   u zákazky pod por. č. 1 nebola v súlade s  čl. 11 bod 2 2.3. Zásad 1  

      príslušným vedúcim na dodávku zákazky uzatvorená zmluva.  

b)  u zákazky pod por. č. 4  „Náhradné diely na Zetor, LIAZ “  

 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 05/12 nebol uzatvorený v súlade so 

zápisom z prieskumu trhu a výberu uchádzača, keď dodatkom sa zmenila  

cena v čl. 2  z  9 999 € bez DPH na výšku 15 000  € bez DPH  

 uzatvorením Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 05/12  došlo k porušeniu 

ust. § 4 ods. 4 písm. a) Zák. č. 25/2006 Z.z., keď predpokladaná hodnota 

zákazky bola vyššia ako 10 000 € bez DPH a bolo potrebné pri verejnom 

obstarávaní postupovať podľa cit. zákona a súčasne došlo k porušeniu  ust. 

§ 9 ods. 3 písm. b) a  c)  Zák. č. 25/2006 Z.z, keď sa dopĺňali alebo menili 

podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, 

alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku 

a menila sa ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného 

uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

 

Zistené  nedostatky č. 11 : 

a) prieskumy  trhu u zákaziek pod por. č.1,3,4,5,6,8 podľa tabuľky neboli 

vykonané v súlade s čl. 11 bod 2.2.2 Zásad 2 a  Zák. č.25/2006 Z.z, 

nakoľko  kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ u predmetných 

zákaziek neurčil pred uskutočňovaním verejného obstarávania 
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predpokladanú hodnotu celých zákaziek podľa ust. § 5 Zák. č.25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a nezadefinoval zákazku v závislosti od finančných 

limitov podľa ust. § 4 cit. zákona,  ale obstarával pri tovaroch do max. 

výšky 5 000 € a službách do max. výšky 10 000 € cenu za mernú jednotku 

b) u  zákaziek  pod por. č. 3, 4, 5, 6, 8  boli dohodnuté v  zmluvách č. 88/12, 

36/13, 76/12, 70/12, 73/12  finančné limity nad 5 000 € bez DPH s 

uchádzačmi, ktoré neboli predmetom prieskumu trhu a výberu uchádzača, 

čo nebolo v súlade s  čl. 11  bod 2  2.2. Zásad 2,  

c)   na základe plnenia dodávok a úhrad faktúr v celkovej výške 18 834,50 € 

s DPH u zákaziek pod por. č. 5 a 6 na dodávku „asfaltobetónu“  nebolo 

verejné obstaranie vykonané v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. a) Zák. č. 

25/2006 Z.z., kde predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká, alebo vyššia 

ako 10 000 € bez DPH ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo 

o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom. Verejné 

obstarávanie na dodávku  asfaltobetónu bolo rozdelené do dvoch súťaží do 

finančného limitu po 11 998,80 € s DPH, 

d) u zákazky pod por. č. 7 „Stavebné práce na skládke TKO“ na základe 

plnenia dodávok a úhrad  faktúr v celkovej výške  29 534,94 € s DPH 

nebolo postupované pri výberovom konaní podľa ust. § 4 ods. 4 písm. b) 

a ust. § 99 a nasl. Zák. č. 25/2006 Z.z., kde predpokladaná hodnota 

zákazky je rovnaká, alebo vyššia ako 20 000 € bez DPH ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác zadávanú obstarávateľom. 

 

Zistené nedostatky č. 12 : 

a) prieskum  trhu u zákazky pod por. č. 1  „Preprava íľu “ : 

 nebol uskutočnený v súlade s čl. 11 bod 2 2.2. Zásad 2, a v súlade so 

Zák.č.25/2006 Z.z. nakoľko kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ 

u predmetnej zákazky neurčil pred uskutočňovaním verejného obstarávania 

predpokladanú hodnotu celej zákazky podľa ust. § 5  Zák. č.25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a nezadefinoval zákazku podľa ust. § 4 cit. zákona, 

ale obstarával pri službách cenu za mernú jednotku    

 na prevoz íľu   nebola uzatvorená so spoločnosťou LISS, s.r.o.  v súlade so 

zápisom z prieskumu trhu a výberu uchádzača, keď v zmluve bol 

dohodnutý celkový finančný objem do výšky 23 998,80 € s DPH, 

 na základe uzatvorenej zmluvy, dodávky a úhrady faktúr v celkovej výške 

23 998,90 € s DPH  postup pri verejnom obstarávaní nebol  vykonaný 

v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. a) a § 99 a nasl. Zák. č. 25/2006 Z.z., kde 

predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká, alebo vyššia ako 10 000 € bez 

DPH ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo o zákazku na poskytnutie 

služby zadávanú obstarávateľom   

b) postup pri verejnom obstarávaní pri zákazke pod por. č. 2  „Dodávka íľu“ 

v celkovej výške 22 024,08 € nebol vykonaný v súlade s ust. § 4 ods. 4 

písm. a) a ut. § 99 a nasl. Zák. č. 25/2006 Z.z., kde predpokladaná hodnota 

zákazky je rovnaká, alebo vyššia ako 10 000  € bez DPH ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru,  

c) postup pri verejnom obstarávaní pri zákazke pod por. č. 3  „Ukončenie 
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skládkovania odpadu“ v celkovej výške 145 408,46 € s DPH: 

 nebol vykonaný v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. b) a ust. § 99 a nasl. Zák. č. 

25/2006 Z.z., kde predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká, alebo vyššia 

ako 20 000  € bez DPH ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

zadávanú obstarávateľom,  

 Zmluva o dielo č. 78/12 na vykonanie stavebných prác nebola uzatvorená 

so spoločnosťou GROSS – KM, s.r.o.  v súlade so zápisom z prieskumu 

trhu a výberu uchádzača, kde bola uvedená cena 145 408,46 s DPH 

a v zmluve je v čl. II  dohodnutá cena v celkovom finančnom objeme do 

23 997,60 € s DPH.  

 

Zistený nedostatok č. 13: 

Uzatvorením Dodatku k zmluve č. 1 k Dodávateľskej zmluve č. 56/12, ktorým 

sa zvýšil finančný objem z 20 800 € bez DPH na 47 998,80 € bez DPH 

a predĺžila sa doba trvania vzťahu do 31.12.2012 došlo k porušeniu  ust. § 9 

ods. 3 písm. b) a  c)  Zák. č. 25/2006 Z.z, keď sa dopĺňali alebo menili 

podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania 

zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 

umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku a menila sa 

ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, 

s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

 

Zistené nedostatky č. 14 : 

a) Prílohou Rámcovej zmluvy bol Cenník prác pre mesto pre rok 2012 

s platnosťou  od 01.01.2012, ktorý nebol v súlade s platnosťou dátumu 

podpísania Rámcovej zmluvy zmluvnými stranami t.j. dňa 29.02.2012 

a účinnosťou zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka t.j. od 01.03.2012 

b) čl. IV. bod 7 Rámcovej zmluvy  nie je v súlade s postupom účtovania 

v Opatrení MFSR č. 16786/2007-31 podľa ktorého príspevková 

organizácia „vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami účtuje zúčtovanie 

bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 354 a v prospech účtu 691“ 

 

Zistené nedostatky č. 15: 

V súpise č. 2012040025 za mesiac január 2012 boli  uplatnené ceny z cenníka  

pre rok 2012: 

-  u ručných prác vo výške 7,176 €/hod.  

-  u výkonov MULTICAR vo výške 13,606 €/ hod. 

-  pri výkone prác u motorového vozidla LM – 033 AE vo výške 43,20 €/hod.,  

napriek tomu, že v tom čase ešte nebola platná a účinná Rámcová zmluva, 

ktorá nadobudla platnosť dňa 29.02.2012 a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka t.j. od 

01.03.2012 a jej  prílohou bol aj cenník pre rok 2012, 

 

Zistené nedostatky č. 16: 

V súpise č. 2012040025 za mesiac január 2012 boli  uplatnené ceny z cenníka  

pre rok 2012: 

-  u ručných prác vo výške 7,176 €/hod.  

-  u výkonov MULTICAR vo výške 13,606 €/ hod. 

-  u výkonu prác  motorového vozidla LM – 014 AK vo výške 20,88 €/hod.,  
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-  u výkonu prác u motorového vozidla LM – 278 AC vo výške 26,80 €/hod., 

napriek tomu, že v tom čase ešte nebola platná a účinná Rámcová zmluva, 

ktorá nadobudla platnosť dňa 29.02.2012 a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka t.j. od 

01.03.2012 a jej  prílohou bol aj cenník pre rok 2012, 

 

Zistený nedostatok č. 17: 

V súpise č. 2012040407  za mesiac december 2012  nebola určená cena podľa 

cenníka pre rok 2012 vo výške  20,36  €/hod.  za výkon  prác u mechanizmu 

DH – 112 -1, ale bola určená cena podľa cenníka pre rok 2011 vo výške 34,19 

€/hod, čím vznikol rozdiel vo výške 62,28 € v neprospech mesta 

 

Zistený nedostatok č. 18: 

v Zmluve č. 44/2012/ŽPD nebola v čl. VI. bode 1) záverečné ustanovenia  

zadefinovaná účinnosť zmluvy podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, keď  zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej 

zverejnenia t.z., že Zmluva č. 44/2012/ŽPD nadobudla účinnosť dňa 

10.02.2012 a nie  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami t.j. 

27.01.2012. 

 

Zistené nedostatky č.19: 

a) Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané 

v súlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z.   u 30  návrhov zmlúv a  5 návrhov  

dodatkov k zmluvám (podľa prílohy č. 1) z vybranej vzorky verejných 

obstarávaní, keď s vedúcim zamestnancom nevykonával predbežnú 

finančnú kontrolu  vecne príslušný zamestnanec (porušená tzv. zásada 

štyroch očí) a chýbalo vyjadrenie s čím pripravovanú finančnú operáciu 

overoval.   

b) U  zmlúv a dodatkov (podľa prílohy č. 1) okrem zmlúv pod por. č. 3, 19, 

25, 27 a 29  vedúci zamestnanec vykonal predbežnú finančnú kontrolu  až 

po uzavretí zmlúv, čo nie je možné klasifikovať ako vykonanie predbežnej 

finančnej kontroly. 

c) Predbežné finančné kontroly neboli vykonané v súlade s ust. § 9 Zák. č. 

502/2001 Z.z.   v štádiu (etape)  prípravy návrhu  na objednávkach  a to 

kvety na jarnú výsadbu a čistič umelých trávnikov  z vybranej vzorky 

verejných obstarávaní, keď s vedúcim zamestnancom nevykonával 

predbežnú finančnú kontrolu vecne príslušný zamestnanec (porušená tzv. 

zásada štyroch očí) a a chýbalo vyjadrenie s čím pripravovanú finančnú 

operáciu overoval. 

d) U objednávky kvety na jarnú výsadbu zo dňa 09.05.2012 vedúci 

zamestnanec vykonal predbežnú finančnú kontrolu  oneskorene dňa 

06.06.2012, čo nie je možné klasifikovať ako vykonanie predbežnej 

finančnej kontroly v štádiu (etape) prípravy. 

e) V návrhu zmlúv č. 57/12, 30/12, 107/12, 40/12, S05/2012, 26/12, 50/12, 

49/12, RZ21/2012 neboli vedúcim zamestnancom dostatočne vykonané 

predbežné finančné kontroly podľa ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z., keď 

v zmluvách boli dohodnuté s dodávateľmi iné finančné limity plnenia, ako 

boli uvedené v zápisoch z prieskumov trhu a výberu uchádzačov z 
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verejného obstarávania 

f) Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  realizácie neboli vykonané 

v súlade s  ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. na likvidačných listoch 

k dodávateľským faktúram (podľa prílohy č. 2), ktorými bolo uhradené  

dodanie tovarov z vybranej vzorky verejných obstarávaní, keď s  vedúcim 

zamestnancom predbežnú finančnú kontrolu nevykonal  vecne príslušný 

zamestnanec (porušená tzv. zásada štyroch očí)  a chýbalo vyjadrenie s čím 

pripravovanú finančnú operáciu overoval. 

g) podľa ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. neboli  vedúcim  zamestnancom 

a vecne príslušným zamestnancom v štádiu (etape) realizácie dostatočne 

vykonané predbežné finančné kontroly na likvidačných listoch 

a platobných poukazoch (porušená tzv. zásada štyroch očí),  ktorými boli 

uhradené naviac dodávateľské faktúry č.18102012  č. 12072012  a časť 

dodávateľskej faktúry č. 17062012 spoločnosti STOPING, s.r.o., Košice 

v celkovej výške 9 635,72 € s DPH, keď bol prekročený dohodnutý 

finančný limit 9 999 € bez DPH podľa  zmluvy č. 41/12  

h) podľa ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. neboli vedúcim  zamestnancom 

a vecne príslušným zamestnancom v štádiu (etape) realizácie dostatočne 

vykonané predbežné finančné kontroly na likvidačných listoch 

a platobných poukazoch (porušená tzv. zásada štyroch očí)  , ktorými boli 

uhradené naviac dodávateľské faktúry č. 490300680031682012, č. 

490300680033472012, č. 490300680034632012 a časť dodávateľskej 

faktúry č. 490300680030922012 spoločnosti EUROVIA – kameňolomy, 

s.r.o., Košice v celkovej výške 1 457,24 € s DPH, keď bol prekročený 

dohodnutý finančný limit  11 998,80 s DPH podľa  zmluvy č. 49/12  

i) podľa ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. neboli vedúcim  zamestnancom 

a vecne príslušným zamestnancom  v štádiu (etape) realizácie dostatočne 

vykonané predbežné finančné kontroly na likvidačných listoch 

a platobných poukazoch (porušená tzv. zásada štyroch očí) , ktorými bola 

uhradená naviac dodávateľská faktúra č. 2012191371 a časť dodávateľskej 

faktúry č. 2012191577 spoločnosti PRIMA SLOVAKIA, s.r.o., Liptovský 

Mikuláš v celkovej výške 3 861,63 € s DPH,  keď bol prekročený 

dohodnutý finančný limit 24 190 € s DPH podľa  zmluvy č. 56/12  

j) podľa ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. neboli vedúcim  zamestnancom 

a vecne príslušným zamestnancom  v štádiu (etape) realizácie dostatočne 

vykonané predbežné finančné kontroly na likvidačných listoch 

a platobných poukazoch (porušená tzv. zásada štyroch očí), ktorými boli 

uhradené naviac dodávateľské faktúry č.120221, č. 120235, č. 120245, č. 

120257, č. 120262, č. 120275, č. 120285, č. 120291, č. 120292, č. 120306, 

č. 120320, č. 120331, č. 120332, č. 120330 a časť dodávateľskej faktúry č. 

120212 spoločnosti VYBETOZ, Liptovský Mikuláš  v celkovej výške 

5 908,49 € s DPH, keď bol prekročený dohodnutý finančný limit 11 998,80 

€ s DPH podľa zmluvy č. 50/12  

 

Zistené nedostatky č. 20: 

predbežné finančné kontroly na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované 

VPD č. 1/1445/2012, č. 1/1459/2012, č. 1/1462/2012, č. 1/1463/2012, č. 
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1/1470/2012, č. 1/1553/2012, č. 1/1576/2012, č. 1/1621/2012, č. 1/1656/2012, 

č. 1/1660/2012 a č. 1/1800/2012 neboli uskutočňované správne  v súlade s ust. 

§ 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. z nasledovných dôvodov: 

a)  cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty  

      neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu ( etape)     

       prípravy, kedy bolo potrebné overiť súlad tejto pripravovanej finančnej  

       operácie s rozpočtom, súlad s osobitnými predpismi, ktorými je napr. Zák.  

      č. 283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom riadenia  

      o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorým sú napr. Obeh účtovných  

      dokladov čl. 7 bod 11, Smernice č. 9/2011 - Vedenie účtovníctva bod 13, 

b)  pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po  

      absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  chýbali vyjadrenia    

       zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné operácie sú alebo  

       nie sú v súlade minimálne s rozpočtom, s osobitným predpisom napr. ust.  

      § 3,  § 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia  

      o hospodárení s verejnými prostriedkami napr. čl. 7 bod 11 Obehu    

      dokladov a Smernice č. 9/2011 - Vedenie účtovníctva bod 13 

c) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný 

príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty 

nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa 

ust. § ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch očí 

d) podľa čl. 7 bod 11 Obehu dokladov pri cestovnom príkaze, ktorý bol 

zúčtovaný VPD č. 1/1445/2012 chýbala pri vyúčtovaní nárokov za použitie 

vlastného motorového vozidla  fotokópia technického preukazu  

 

Zistený nedostatok č. 21: 

Z dokumentácie ku kontrole bolo zistené, že kontrolnému orgánu nebola zo 

strany VPS v stanovenej lehote predložená správa o splnení opatrení prijatých 

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

30.09.2013 

Dňa 30.09.2013 boli hlavnej kontrolórke predložené opatrenia na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 nasledovne: 

1. Požiadať zriaďovateľa o vypracovanie návrhu na zmeny v zriaďovacej 

listine 

2. Prepracovať pracovný poriadok, aby bol v súlade s platným znením 

Zákonníka práce 

3. V Smernici č. 8/2011 zosúladiť text vykonávania predbežnej finančnej 

kontroly s novelou Zák. č. 502/2001 Z.z. účinnou od 01.03.2012 

4. V Smernici č. 5/2012 na predaj prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

zvýšiť limit z 3 500 € na 5 000 € 

5. Opraviť odkaz na liste rozpočtovej zmeny na platnú smernicu mesta 

o rozpočtových pravidlách 

6. Zabezpečiť, aby ČIK pri inventúre zapisovali stav o zistenom množstve 

perom 

7. Spracovať návrhy pre Správu katastra na zápis správy majetku VPS 

8. Spresniť postup vymáhania pohľadávok v smernici „Obeh účtovných 

dokladov“ 

9. Doplniť k VPD č. 1/1445/2012 fotokópiu technického preukazu 

10. Spracovať samostatnú vnútornú smernicu k postupu obstarávania tovarov a 

služieb 
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Podanie správy 
o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

31.12.2013 

Dňa 31.12.2013 bola hlavnej kontrolórke predložená Správa o plnení opatrení 

vyplývajúcich z kontroly č. 7/KO/2013 a to: 

 

Plnenie opatrenia k bodu 1: 

Zriaďovateľ bol požiadaný listom o doplnenie dvoch podnikateľských činností 

v živnostenskom registri v roku 2013 a opravu textových nezrovnalosti 

v platnej zriaďovacej listine. Činnosti, ktoré VPS nevykonávali a boli pri 

poslednej zmene vypustené boli predložené živnostenskému úradu na zrušenie 

 

Plnenie opatrenia k bodu 2:  

Nový pracovný poriadok je v procese dokončovania a konzultovania 

s právnym zástupcom 

 

Plnenie opatrenia k bodu 3:  

Smernica 8 /2011 o obehu dokladov bola prepracovaná na Smernicu č. 6/2013, 

kde bol doplnený text o vykonávaní finančnej kontroly podľa Zák. č. 502/2001 

Z.z., zároveň bola uvedená odvolávka na osobitnú smernicu o postupe pri 

vykonávaní finančnej kontroly. Smernica č. 7/2013 o vykonávaní finančnej 

kontroly je spracovaná, po zapracovaní textov do jednotlivých tlačív 

v programe Cora správcom programu by sa malo podľa smernice postupovať 

od januára 2014. 

 

Plnenie opatrenia k bodu 4:  

Vzhľadom na to, že sa neskôr ukázalo, že výrok z kontroly nebol správny 

(odvolávka na nesprávny článok), nie je potrebné meniť limit uvedený 

v smernici.  

Hlavnou kontrolórkou bolo listom zo dňa 10.12.2013  riaditeľovi VPS 

oznámené, že nielen kontrolný orgán, ale aj kontrolovaný subjekt nesprávne 

vyhodnotili znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta č. 15/2012/INO 

účinných od 15.05.2012 a z tohto dôvodu je potrebné prijať opatrenia zo strany 

riaditeľa VPS.  MsZ bola na zasadnutie dňa 12.12.2013 predložená  Správa 

o výsledku kontroly, v ktorej boli uvedené dôvody vypustenia nedostatku č. 4 

 

Plnenie opatrenia k bodu 5: 

Odkaz v tlačive na zmenu a rozpočtu bol opravený ihneď počas kontroly 

 

Plnenie opatrenia k bodu 6: 
V rámci školenia čiastkových inventarizačných komisií pre inventarizáciu 

k 31.12.2013 boli členovia na túto povinnosť upozornení. 

 

Plnenie opatrenia k bodu 7: 
Na Správu katastra boli predložené na zápis všetky doteraz obdržané protokoly 

a výkone správy 

 

Plnenie opatrenia k bodu 8: 
V smernici 6/2013 o obehu dokladov je doplnený termín 15 dní po nezaplatení 

upomienky na odovzdanie spisu právnemu zástupcovi a povinnosť právneho 

zástupcu podávať písomne informácie o stave vymáhania minimálne 1 x za 

štvrťrok 

 

 



 

31 

 

Plnenie opatrenia k bodu 9:    
Chýbajúci technický preukaz bol k cestovnému príkazu doložený 

 

Plnenie opatrenia k bodu 10: 
S účinnosťou od 01.07. 2013 bola schválená nová Smernica 4/2013 o postupe 

pri obstarávaní zákaziek, vzhľadom na konzultácie s Úradom pre verejné 

obstarávanie a získanie ich stanoviska bola pripravená nová smernica, ktorá je 

účinná od 01.12.2013  

 

8. Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

 

8.1. Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 – Mestský úrad  

          v Liptovskom Mikuláši, Oddelenie ekonomiky, Útvar rozpočtu a účtovníctva 

 

8.2. Kontrola vykonaná: z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej 

činnosti v súlade s ust. Čl. 12 ods. 2 Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej 

samosprávy mesta Liptovský Mikuláš a ust. § 17 ods. 9 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

8.3. Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 13/KO/2013 

 

8.4. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 14.11.2013 

 

9. Doplnenie Správy o výsledku kontroly dokladov rodičovského združenia SRRZ –RZ pri 

Centre voľného času  v súvislosti s vykonanou kontrolou č. 16/KO/2012  „Kontrola 

hospodárenia za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 rozpočtovej organizácie – Centrum 

voľného času, Adresa: 031 01 Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1932, IČO : 

37 810 561 “  

 

9.1. Kontrolovaný  subjekt: SRRZ – RZ pri Centre voľného času, Adresa: 031 01 Liptovský 

Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1932, IČO: 37 810 561(účtovné doklady v súvislosti 

s vykonávaním prímestských táborov v období letných prázdnin v mesiacoch júl až august 

2011) 

 

9.2. Výsledok kontroly:  Preverením dokladov bolo zistené, že výdavky za uskutočnené prímestské 

tábory v období letných prázdnin v mesiacoch júl a august 2011 boli v rámci RZ 

zdokumentované  zodpovedajúcimi daňovými dokladmi.  Nedostatkom bola skutočnosť, že 

príjmové pokladničné doklady, na základe ktorých boli poplatky vyberané od zákonných 

zástupcov detí (účastníkov prímestských táborov) boli opatrené identifikačnými údajmi Centra 

voľného času.   

 

9.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 07.03.2013 
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10. Kontrola hospodárenia školy s názvom: Základná škola, Čs. brigády 4, 031 01 Liptovský 

Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

10.1. Kontrolovaný  subjekt:  Základná škola, Adresa: Čs. brigády č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO : 37810472 – rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mesta Liptovský Mikuláš 

 

10.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa 

o kontrole č. 8/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať opatrenia 

na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  29.11.2013 a predložiť 

písomnú správu o splnení uložených opatrení v lehote do 31.12.2013. 

 

10.3. Prijaté opatrenia: dňa 28.11.2013 boli riaditeľkou ZŠ predložené hlavnej kontrolórke prijaté 

opatrenia k výsledkom kontroly 

 

10.4. Správa o splnení opatrení:   dňa 16.12.2013 bola riaditeľkou ZŠ zaslaná hlavnej kontrolórke 

správa o splnení opatrení 

 

10.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 14.11.2013 

 

10.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Nedostatky Zistený nedostatok č. 1 

V uzatvorených  zmluvách č. 1/2012-Tv, č. 2/2012-Tv, č. 3/2012-Tv  a  č. 

4/2012-Tv neboli dohodnuté správne ceny nájmu za 1 hod. použitia telocvične 

podľa Metodického pokynu, ale boli dohodnuté nižšie ceny nájmu 

v neprospech kontrolovaného subjektu, čím vznikol rozdiel spolu vo výške 

149,45 € 

 

Zistený nedostatok č.2 : 

Verejné obstarávanie   na dodávku tonerov nebolo vykonané  v súlade s  čl. 11 

bod 2 2.2. Zásad 1, nakoľko kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ 

neurčil predpokladanú hodnotu celej zákazky, ktorá mala byť u tovarov do 

max. výšky  5 000 € bez DPH  

 

Zistený nedostatok č.3 : 

Verejné obstarávanie na dodávku čistiacich potrieb nebolo  vykonané  v súlade 

s  čl. 11 bod 2 2.2. Zásad 2, nakoľko kontrolovaný subjekt ako  verejný 

obstarávateľ neurčil predpokladanú hodnotu celej zákazky, ktorá mala byť 

u tovarov do max. výšky  5 000 € bez DPH 

 

Zistený nedostatok č. 4 : 

V Smernici o finančnej kontrole  v čl. 2  nie je zapracované vykonávanie 

predbežnej finančnej kontroly v súlade s novelizáciou  Zák. č. 502/2001 Z.z. 

od 01.03.2012  

 

Zistené nedostatky č.5 : 

predbežné finančné kontroly na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované 
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VPD č. 1/2012, č. 2/2012, č. 11/2012, č. 22/2012, č. 26/2012, č. 30/2012, č. 

31/2012, č. 32/2012, č. 33/2012, č. 34/2012, č. 40/2012, č. 41/2012, č. 

42/2012, č. 43/2012, č. 44/2012, č. 49/2012, č. 225/2012 a č. 226/2012 neboli 

uskutočňované správne  v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

z nasledovných dôvodov: 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu ( etape) 

prípravy dostatočne, kedy bolo potrebné overiť súlad tejto pripravovanej 

finančnej operácie s rozpočtom, súlad s osobitnými predpismi, ktorými je 

napr. Zák. č. 283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom 

riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorým sú napr. Obeh 

účtovných dokladov Čl. III bod 6 a  Smernica o cestovných náhradách 

b) pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  chýbali vyjadrenia 

zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné operácie sú alebo 

nie sú v súlade minimálne s rozpočtom, s osobitným predpisom napr. ust. § 

3,  § 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami napr. Čl. III bod 6 Obehu 

dokladov a Smernica  o cestovných náhradách 

c) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný 

príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty 

nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa 

ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch očí 

 

Zistený  nedostatok č. 6 : 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané 

v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z.   u  návrhov zmlúv 

nebytových priestorov - telocviční, keď s vedúcim zamestnancom nevykonával 

predbežnú finančnú kontrolu  vecne príslušný zamestnanec (porušená tzv. 

zásada štyroch očí) a chýbalo vyjadrenie s čím pripravovanú finančnú operáciu 

overoval, pričom mal byť overený minimálne :  

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom (napr. Zák. č. 116/1990 

Zb.) 

 súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami  

 

Zistený nedostatok č. 7: 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape ) realizácie na príjmových 

pokladničných dokladoch č. 218 a č. 256 neboli vykonané v súlade s § 9 ods. 2 

a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z., z nasledovných dôvodov: 

a) chýbali vyjadrenia zodpovedného zamestnanca, či pripravované 

finančné operácie sú alebo nie sú v súlade minimálne s rozpočtom, so 

zmluvou  

b) predbežné finančné kontroly nevykonal s vedúcim zamestnancom 

vecne príslušný zamestnanec, čím bola porušená zásada štyroch očí 
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Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK : 

Opatrenia prijať do 

29.11.2013 

Dňa 28.11.2013 predložila riaditeľka ZŠ hlavnej kontrolórke prijaté opatrenia 

k výsledkom kontroly a to : 

 

Opatrenie č. 1k zistenému nedostatku č. 1  

 RŠ písomne dňa 25.10.2013 požiadala zmluvné subjekty doplatiť 

vzniknutý rozdiel nájmu telocvične. Oslovení nájomcovia vzniknuté 

rozdiely doplatili osobne do pokladne ZŠ. Finančné prostriedky boli 

odvedené na účet ZŠ. 

 RŠ upozornila ekonómku školy na dôsledné oboznamovanie sa so 

zákonmi, s internými predpismi školy, so zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta s dôrazom na povinnosti vyplývajúce z jej pracovnej 

náplne 

T: stály 

 

Opatrenie č. 2 k zisteným nedostatkom č. 2 a č. 3 

Vedenie školy a ekonómka školy budú dôsledne dodržiavať zákon o verejnom 

obstarávaní a riadiť sa vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní 

T: stály 

 

Opatrenie č. 3 k zisteným nedostatkom č. 4 až č. 7 

 RŠ vypracovala smernicu o finančnej kontrole a dňa 25.11.2013 s ňou 

oboznámila ekonómku a ZRŠ. Smernica obsahuje prílohu, v ktorej sú 

určené zodpovedné osoby za predbežné finančné operácie vykonávané 

v zmysle zákona 

 RŠ vydá novú smernicu o cestovných náhradách, v ktorej bude 

zapracovaná predbežná finančná kontrola 

T: do 15.12.2013 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

Správu predložiť do 

31.12.2013 

Dňa 16.12.2013 bola riaditeľkou ZŠ zaslaná hlavnej kontrolórke správa 

o splnení opatrení: 

 

K opatreniu č. 1 

 RŠ písomne požiadala zmluvné subjekty doplatiť vzniknutý rozdiel 

nájmu telocvične. Oslovení nájomcovia vzniknutý rozdiel doplatili 

osobne do pokladne školy. Finančné prostriedky boli následne 

odvedené na účet školy.  

 Dňa 25.11.2013 bola na porade vedenia školy upozornená ekonómka 

na uplatňovanie interných predpisov školy vrátane mesta 

 

K opatreniu č. 2 

RŠ vypracovala smernicu o verejnom obstarávaní č. 1/2013 s určením 

zodpovedných osôb, s ktorou dňa 25.11.2013 oboznámila vedenie školy 

a ekonómku 

 

K opatreniu č. 3 

 RŠ vypracovala smernicu o finančnej kontrole č. 2/2003 s určením 

zodpovedných osôb za predbežnú finančnú operáciu, s ktorou 
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oboznámila dňa 25.11.2013 vedenie školy a ekonómku 

 RŠ vypracovala smernicu o cestovných náhradách č. 3/2013, v ktorej 

je zapracovaná predbežná finančná kontrola. Zamestnanci s ňou boli 

oboznámení na pracovnej porade dňa 09.12.2012 

 

Opatrenia voči zamestnancovi podľa osobitného predpisu t.j. podľa Zák. č. 

311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov neboli prijaté, 

nakoľko schodok bol vyrovnaný. 

 

11. Kontrola hospodárenia školy s názvom: Základná škola Okoličianska 404, 031 04 Liptovský 

Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

11.1. Kontrolovaný  subjekt:  Základná škola, Adresa: Okoličianska 404, 031 04 Liptovský   

        Mikuláš, IČO : 37810430 – rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mesta Liptovský  

       Mikuláš 

 

11.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa   

             o kontrole č. 9/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať opatrenia   

            na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  29.11.2013  

 a predložiť písomnú správu o splnení uložených opatrení v lehote do 31.12.2013. Na základe 

žiadosti uvedenej v bode 11.4. hlavná kontrolórka povolila dňa 31.12.2013 predĺženie lehoty  

 

11.3. Prijaté opatrenia: dňa 29.11.2013 boli RŠ predložené hlavnej kontrolórke mesta Opatrenia  

      na nápravu nedostatkov k Správe o výsledku kontroly č. 9/2013 

 

11.4. Správa o splnení opatrení:  dňa 31.12.2013 požiadala RŠ hlavnú kontrolórku o predĺženie  

      termínu na podanie správy o splnení opatrení v termíne do 20.01.2014. Dňa 20.01.2014 RŠ   

      predložila   hlavnej  kontrolórke  Správu  o  realizácii  opatrení na odstránenie nedostatkov  

     k Správe o výsledku kontroly č. 9/KO/2013 

 

11.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 14.11.2013 

 

11.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

Nedostatky Zistený nedostatok č. 1: 

Uzatvorením  Dodatku č. 1  k  Zmluve č. 11/2010 o nájme pozemku vznikol 

rozdiel v neprospech kontrolovaného subjektu za prenájom pozemku  vo výške 

113,26 € z nesprávne stanovenej ceny podľa neplatných Zásad 

 

Zistené nedostatky č. 2: 

a) verejné obstarávanie  na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov 

nebolo vykonané  v súlade s  čl. 11 bod 2 2.2. Zásad 1, nakoľko 

kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ neurčil predpokladanú 

hodnotu celej zákazky, ktorá mala byť u tovarov do max. výšky  5 000 € 

bez DPH ,   

b) v zápise z prieskumu trhu a výberu uchádzača neboli uvedené ceny ponúk 
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jednotlivých uchádzačov v súlade s čl. 11 bod 2 2.2. Zásad 1 

 

Zistené  nedostatky  č.3 : 

na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované VPD  č. 58/2012, č. 59/2012, č. 

60/2012, č. 66/2012, č. 73/2012 a č. 347/2012  neboli predbežné finančné 

kontroly uskutočňované v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

z nasledovných dôvodov: 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu ( etape) 

prípravy dostatočne, kedy bolo potrebné overiť súlad tejto pripravovanej 

finančnej operácie s rozpočtom, s osobitnými predpismi, ktorými je napr. 

Zák. č. 283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami 

b) pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  chýbali vyjadrenia 

zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné operácie sú alebo 

nie sú v súlade okrem rozpočtu minimálne aj s osobitným predpisom napr. 

ust. § 3,  § 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami  

c) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný 

príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty 

nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa 

ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch očí 

 

Zistený nedostatok  č. 4 : 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané 

v súlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z.   u  návrhov vybranej vzorky zmlúv 

o nájme nebytových priestorov - telocviční, keď s vedúcim zamestnancom 

nevykonával predbežnú finančnú kontrolu  vecne príslušný zamestnanec 

(porušená tzv. zásada štyroch očí) a chýbalo vyjadrenie s čím pripravovanú 

finančnú operáciu overoval, pričom mal byť overený minimálne :  

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom (napr. Zák. č. 116/1990 

Zb.) 

 súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami  

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK : 

Opatrenia prijať do 

29.11.2013 

Dňa 29.11.2013 zaslala RŠ hlavnej kontrolórke Opatrenia na nápravu 

nedostatkov k Správe o výsledku kontroly č. 9/KO/2013: 

 

Opatrenie č. 1: 

Vzniknutý rozdiel 113,26 € na nájomnom za pozemok po prerokovaní 

v škodovej komisii a zo zástupcom zamestnancov uhradiť na účet školy 

 T: do 31.12.2013 

 Z: riaditeľka školy 

 

 



 

37 

 

Opatrenie č. 2: 

Verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytovanie služieb realizovať v súlade so Zák. č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov 

T: do 31.12.2013 

Z: riaditeľka školy 

 

Opatrenie č. 3: 

V súlade so Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

zmien a v súlade so Smernicou primátora mesta Liptovský Mikuláš č. 

11/2013/INO vypracovať vlastnú vnútornú smernicu upravujúcu postup pri 

obstarávaní zákaziek v zmysle ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. 

T: do 31.12.2013 

Z: riaditeľka školy 

 

 Opatrenie č. 4: 

S vnútornou Smernicou upravujúcou postup pri verejnom obstarávaní zákaziek 

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb 

oboznámiť ekonomickú zamestnankyňu školy a poučiť ju o postupovaní podľa 

smernice 

 T: do 31.12.2013 

 Z: riaditeľka školy 

 

 Opatrenie č. 5: 

Predbežnú finančnú kontrolu na cestovných príkazoch uskutočňovať v súlade 

s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v znení 

neskorších zmien a predpisov: 

a) Na cestovných príkazoch v štádiu prípravy na cestu overiť súlad tejto 

pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, osobitnými predpismi 

a vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami, 

b) Na cestovných príkazoch v štádiu po absolvovaní cesty overiť, či 

finančné operácie sú alebo nie sú v súlade s rozpočtom, osobitným 

predpisom a vnútorným aktom riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami, 

c) Na cestovných príkazoch v štádiu vyúčtovania po absolvovaní služobnej 

cesty predbežnú finančnú kontrolu s vedúcim zamestnancom vykoná aj 

ekonomická zamestnankyňa školy  

T: úloha stála 

Z: riaditeľka školy, ekonomická zamestnankyňa školy 

 

Opatrenie č. 6: 

Predbežnú finančnú kontrolu na nájomných zmluvách v súlade s ust. § 9 Zák. 

č. 502/2001 Z.z. zabezpečovať formou vypracovania krycieho listu, kde bude 

overený súlad s rozpočtom, s osobitnými právnymi predpismi a internými 

aktmi riadenie 

T: do 31.12.2013 a úloha stála 

Z: riaditeľka školy, ekonomická zamestnankyňa školy 
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Opatrenie č. 7: 

V súlade s opatreniami č. 5 a č. 6 upraviť Vnútornú smernicu na zabezpečenie 

finančnej kontroly zo dňa 29.02.2012, so smernicou oboznámiť ekonomickú 

zamestnankyňu školy a poučiť ju o postupe pri uplatňovaní smernice 

T: do 31.12.2013 

Z: riaditeľka školy 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

Správu predložiť do 

31.12.2013 

Predĺžená lehota do 

20.01.2014 

Dňa 31.12.2013 požiadala RŠ hlavnú kontrolórku o predĺženie  termínu na 

podanie správy o splnení opatrení v termíne do 20.01.2014. Dňa 20.01.2014 

RŠ predložila   hlavnej  kontrolórke  Správu  o  realizácii  opatrení na 

odstránenie nedostatkov  k Správe o výsledku kontroly č. 9/KO/2013: 

 

Realizácia k opatreniu č. 1: 

Dňa 02.01.2014 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group, Štefánikova 

17, 81 105 Bratislava 1 poslala na účet ZŠ poistné plnenie z poistenia 

zodpovednosti za škodu vo výške 2/3 zo skutočnej škody t.j 75,81 €. ZŠ bola 

dňa 07.01.2014 poisťovňou vyrozumená. Chýbajúci rozdiel 37,75 € vložila RŠ 

na účet dňa 16.01.2014.  

 

Realizácia k opatreniam č. 2, č. 3 a č. 4 : 

Riaditeľka ZŠ vypracovala v mesiaci december 2013 vnútornú smernicu 

upravujúcu postup pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočňovanie 

stavebných prác a poskytovanie služieb v súlade so Zák. č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade so 

Smernicou primátora mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2013/INO. Smernica 

nadobudla účinnosť 01.01.2014 a pri verejnom obstarávaní bude ZŠ podľa nej 

postupovať. Ekonomická zamestnankyňa bola so smernicou oboznámená 

a o jej realizácii poučená dňa 27.12.2012, čo potvrdila aj svojím podpisom. 

 

Realizácia k opatreniam č. 5, č. 6 a č. 7 : 

V mesiaci január 2014 RŠ v súlade so Zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou smernicou mesta 

Liptovský Mikuláš č. 14/2013/INO Zásady vykonávania finančnej kontroly 

v meste Liptovský Mikuláš vypracovala Vnútornú smernicu na zabezpečenie 

vykonávania finančnej kontroly s účinnosťou od 01.02.2014. Súčasťou 

smernice je aj postup pri vykonávaní finančnej kontroly na cestovných 

príkazoch v štádiu prípravy na cestu, po absolvovaní cesty a v štádiu 

vyúčtovania služobnej cesty. Smernica obsahuje vzor krycieho listu, ktorým sa 

budú overovať zmluvy vrátane nájomných či sú v súlade s rozpočtom, 

s osobitnými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia. Ekonomická 

zamestnankyňa školy bola so smernicou oboznámená a o jej realizácii poučená 

dňa 17.01.2014, čo potvrdila aj svojím podpisom.  

 

12. Kontrola hospodárenia školy s názvom: Základná škola Janka Kráľa, 031 04 Liptovský 

Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

12.1. Kontrolovaný  subjekt:  Základná škola Janka Kráľa, Adresa: Žiarska 679/13, 031 04   

        Liptovský  Mikuláš, IČO : 37810421 – rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mesta  
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       Liptovský Mikuláš 

 

12.2.  Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa   

              o kontrole č. 10/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať   

              opatrenia   na   nápravu   nedostatkov  a  na  odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do   

              16.12.2013 a  predložiť   písomnú   správu  o  splnení  uložených  opatrení v lehote do    

              31.12.2013. 

 

12.3. Prijaté opatrenia: dňa 16.12.2013 boli riaditeľom ZŠ predložené hlavnej kontrolórke prijaté   

      opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

 

12.4. Správa o splnení opatrení:  Dňa 03.01.2014 bola riaditeľom školy doručená hlavnej  

       kontrolórke Správa o splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou  

      a o odstránení príčin ich vzniku 

 

12.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 12.12.2013 

 

12.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

Nedostatky Zistený nedostatok č. 1 

v zmysle  čl. 11 bod 2 2.3. Zásad 2 nebola u zákazky „Kovové šatníkové 

skrine“  uzatvorená zmluva medzi ZŠ a vybratým uchádzačom metaloBox, 

s.r.o.  

 

Zistené nedostatky č. 2  

na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované VPD č. 16, č. 20 a č.27 neboli 

predbežné finančné kontroly uskutočňované v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. 

č. 502/2001 Z.z.   z nasledovných dôvodov: 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu (etape) prípravy 

dostatočne, kedy bolo potrebné overiť súlad tejto pripravovanej finančnej 

operácie s rozpočtom, s osobitnými predpismi, ktorými je napr. Zák. č. 

283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami (Smernica o cestovných 

náhradách)  

b) pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  chýbali vyjadrenia 

zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné operácie sú alebo 

nie sú minimálne v súlade s rozpočtom,  s osobitným predpisom napr. ust. 

§ 3,  § 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami (Smernica o cestovných 

náhradách) 

c) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný 

príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty 

nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa 

ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch očí 
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Zistený nedostatok  č. 3  

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané 

v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z.   u  návrhov zmlúv, keď s 

vedúcim zamestnancom nevykonával predbežnú finančnú kontrolu  vecne 

príslušný zamestnanec (porušená tzv. zásada štyroch očí) a chýbalo vyjadrenie 

s čím pripravovanú finančnú operáciu overoval, pričom mal byť overený 

minimálne :  

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom (napr. Zák. č. 116/1990 

Zb.) 

 súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami (Smernica o nebytových priestoroch, Metodický 

pokyn mesta a Metodický pokyn ZŠ) 

 

Zistené nedostatky č. 4 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape ) realizácie na príjmových 

pokladničných dokladoch č. 218 a č. 256 neboli vykonané v súlade s § 9 ods. 2 

a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z., z nasledovných dôvodov: 

a) chýbali vyjadrenia zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné 

operácie sú alebo nie sú v súlade minimálne s rozpočtom, so zmluvou  

b) predbežné finančné kontroly nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne 

príslušný zamestnanec, čím bola porušená zásada štyroch očí 

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK : 

Opatrenia prijať do 

16.12.2013 

Dňa 16.12.2013 boli riaditeľom ZŠ predložené hlavnej kontrolórke prijaté 

opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou: 

 

Opatrenie k nedostatku č. 1: 

Tým, že bola zrušená smernica mesta Liptovský Mikuláš ZŠ vypracovala 

vlastnú smernicu 01/2013 o jednotnom postupe verejného obstarávania 

v podmienkach ZŠ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na 

uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb 

s predpokladanou hodnotou nižšou, ako finančné hodnoty pre podlimitné 

zákazky v súlade so Zák. č. 25/2006 Z.z. V uvedenej smernici v článku IV. sú 

stanovené finančné limity: tovary a služby od 1 000 € do 20 000 € bez DPH, 

stavebné práce od 1 000 € do 30 000 € bez DPH a potraviny od 1 000 € do 

40 000 € bez DPH po vykonaní prieskumu trhu najmenej u troch vybraných 

dodávateľov obstarávateľ v zmysle článku 5 bod 5.7. zadanie zákazky podpíše 

s vybraným uchádzačom kúpno - predajnú zmluvu. 

T: ihneď 

Z: RŠ + komisia 

 

Opatrenie k nedostatku č. 2 :  

ZŠ vypracuje novú smernicu o cestovných náhradách, kde bude zapracovaná 

predbežná finančná kontrola. Na cestovných príkazoch v etape prípravy 

overíme súlad tejto pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, osobitnými 

predpismi a internými aktmi riadenia, v etape realizácie bude overovaný súlad 

s rozpočtom, osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia. Po ukončení 
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služobnej cesty predbežnú finančnú kontrolu vykoná s vedúcim zamestnancom 

aj vecne príslušný zamestnanec. 

T: do 31.12.2013, úloha stála 

Z: RŠ, ekonomická zamestnankyňa školy  

 

Opatrenie k nedostatku č. 3: 

Predbežnú finančnú kontrolu na nájomných zmluvách v súlade s § 9 Zák. č. 

502/2001 Z.z. vykonávať prostredníctvom pečiatky, v ktorej bude overený 

súlad s rozpočtom, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia. 

Predbežnú finančnú kontrolu vykoná s vedúcim zamestnancom aj vecne 

príslušný zamestnanec. 

T: do 31.12.2013, úloha stála 

Z: RŠ, ekonomická zamestnankyňa školy  

 

Opatrenie k nedostatku č. 4: 

Predbežná finančná kontrola bude vykonávaná prostredníctvom pečiatky, 

v ktorej bude overený súlad s rozpočtom, s osobitnými predpismi a internými 

aktmi riadenia. Predbežnú finančnú kontrolu vykoná s vedúcim zamestnancom 

aj vecne príslušný zamestnanec 

T: do 31.12.2013, úloha stála 

Z: RŠ, ekonomická zamestnankyňa školy 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

Správu predložiť do 

31.12.2013 

Dňa 03.01.2014 bola riaditeľom školy doručená hlavnej  kontrolórke Správa 

o splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

a o odstránení príčin ich vzniku a to : 

 

Na nápravu zistených nedostatkov zistených kontrolou ZŠ prijala štyri 

opatrenia, ktoré sú v štádiu plnenia. 

Určenie zamestnancov zodpovedných za nedostatky: 

 riaditeľ školy 

 ekonomická zamestnankyňa 

Riaditeľ školy preštuduje Zák. č. 502/2001 Z.z. uloží tento zákon preštudovať 

aj ekonomickej zamestnankyni a stanoví povinnosť vykonávať predbežnú 

finančnú kontrolu s týmto zákonom.  

Verejné obstarávanie budeme vykonávať v súlade so schválenou Smernicou 

01/2013 o jednotnom postupe verejného obstarávania v podmienkach ZŠ.  

Pri uplatňovaní nárokov zamestnancov na vyplatenie cestovného postupovať 

s novou prijatou smernicou, v ktorej bude zapracovaná predbežná finančná 

kontrola. 

 

13. Kontrola hospodárenia školy s názvom: Základná škola Nábrežie A. Stodolu,  031 01 

Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

13.1. Kontrolovaný  subjekt:  Základná škola Nábrežie A. Stodolu č. 1863, 031 01  Liptovský     

        Mikuláš, IČO : 37810456 – rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mesta Liptovský    

       Mikuláš 
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13.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa   

            o kontrole č. 11/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať  

             opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  15.01.2014   

            a predložiť písomnú správu o splnení uložených opatrení v lehote do 31.01.2014. 

 

13.3. Prijaté opatrenia: dňa 15.01.2014 boli hlavnej kontrolórke doručené riaditeľkou ZŠ   

      Opatrenia na nápravu nedostatkov 

 

13.4. Správa o splnení opatrení: plynie lehota na  podanie správy o splnení  opatrení   

 

13.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 30.01.2014 

 

13.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

Nedostatky  Zistené nedostatky č.1 : 

a) ZŠ ako verejný obstarávateľ neurčila pred začatím obstarávania nákupu 

školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi predpokladanú hodnotu 

zákazky podľa pravidiel výpočtu predpokladanej zákazky podľa ust. § 5 

Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a nezadefinovala zákazku 

v závislosti od finančných limitov podľa ust. § 4 cit. zákona za tým 

účelom, aby rozhodla o správnom postupe, ktorý využije  pri výbere 

zmluvného partnera v procese obstarávania podľa Zásad 1,  

 

b)  v dôsledku nedostatku uvedeného v predchádzajúcom písm. došlo 

k nesúladu medzi realizáciou prieskumu trhu, ktorý bol uskutočnený 

spôsobom podľa Čl. 1 bod 2.2.2 Zásad 1, čiže ako keby predpokladaná 

hodnota zákazky s nízkou hodnotou bola určená pri tovaroch a službách 

v rozmedzí od 500,00 € do 5 000,00 € bez DPH a Rámcovou zmluvou 

o dodávke školských potrieb a kancelárskych potrieb, ktorá  bola uzavretá 

na zákazku do 9 980,00 €, čiže na takú zákazku s nízkou hodnotou, ako 

keby jej predpokladaná hodnota bola stanovená podľa čl. 11 bod 2.2.3. 

Zásad 1, čo pri tovaroch a službách predstavuje hodnotu zákazky vyššiu 

ako 5 000,00 € a nižšiu ako 10 000,00 € bez DPH.     

 

Zistené nedostatky č. 2: 

a) na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované VPD č. 51/12 a č. 348/12 

neboli predbežné finančné kontroly uskutočňované v súlade s ust. § 9 

ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. z nasledovných dôvodov: 

 

b) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu ( etape) 

prípravy dostatočne, kedy bolo potrebné overiť súlad tejto pripravovanej 

finančnej operácie s rozpočtom, s osobitnými predpismi, ktorými je napr. 

Zák. č. 283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami 

c) pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  chýbali vyjadrenia 

zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné operácie sú alebo 

nie sú minimálne v súlade s rozpočtom,  s osobitným predpisom napr. ust. 
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§ 3,  § 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami  

d) predbežnú finančnú kontrolu pripravovanej finančnej operácie – cestovný 

príkaz v štádiu (etape) vyúčtovania po absolvovaní pracovnej cesty 

nevykonal s vedúcim zamestnancom vecne príslušný zamestnanec podľa 

ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z.z., čím bola porušená zásada štyroch 

očí 

 

Zistený nedostatok č. 3 : 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané 

v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z.   u  návrhov zmlúv, keď s 

vedúcim zamestnancom nevykonával predbežnú finančnú kontrolu  vecne 

príslušný zamestnanec (porušená tzv. zásada štyroch očí) a chýbalo vyjadrenie 

s čím pripravovanú finančnú operáciu overoval, pričom mal byť overený 

minimálne :  

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom (napr. Zák. č. 116/1990 

Zb.) 

 súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami, ktorou je Smernica o cestovných náhradách  

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK : 

Opatrenia prijať do 

15.01.2014 

Dňa 15.01.2014 boli hlavnej kontrolórke doručené riaditeľkou ZŠ Opatrenia 

na nápravu   nedostatkov nasledovne : 

 

K bodu 1 : 

ZŠ ako verejný obstarávateľ má pred začatím obstarávania nákupu školských 

potrieb pre deti v hmotnej núdzi postupovať podľa pravidiel výpočtu 

predpokladanej zákazky podľa ust. § 5 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a zadefinovať zákazku v závislosti od finančných limitov podľa 

ust. § 4 cit. zákona za tým účelom, aby rozhodlo o správnom postupe, ktorý sa 

využije pri výbere zmluvného partnera v procese obstarávania podľa Zásad 1, 

aby nedošlo k nesúladu medzi realizáciou prieskumu trhu a hodnotou zákazky 

pri tovaroch a službách a Rámcovou zmluvou o dodávke školských 

a kancelárskych potrieb pre deti v hmotnej núdzi 

 

K bodu 2 : 

Na cestovných príkazoch musí byť predbežná finančná kontrola 

uskutočňovaná v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

 

K bodu 3 : 

Vykonávať predbežné finančné kontroly v etape prípravy v súlade s ust. § 9 

ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. u návrhov zmlúv podľa prehľadu v tabuľke 

a vykonávať predbežnú finančnú kontrolu vedúci zamestnanec a príslušný 

zamestnanec (zásada štyroch očí), čím overuje : 

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom 

 súlad s inertnými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 
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prostriedkami, ktorou je Smernica o cestovných náhradách 

 

Vypracovať smernicu „Zásady vykonávania finančnej kontroly“ 

 

Zodpovednosť: riaditeľka školy 

                         ekonomická zamestnankyňa školy 

Termín: do 31.01.2014   

Podanie  správy 

o splnení  opatrenia 

Lehota určená HK: 

Správu predložiť do 

31.01.2014 

Plynie lehota na podanie správy 

 

14. Kontrola hospodárenia školy s názvom: Základná škola M.R. Martákovej, Nábrežie 4. 

apríla 1936/23,  031 01 Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 

 

14.1. Kontrolovaný  subjekt:  Základná škola M.R. Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23, 03101     

        Liptovský Mikuláš, IČO : 37810448 – rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mesta    

       Liptovský Mikuláš 

 

14.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa   

             o kontrole č. 12/KO/2013. Hlavná kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu prijať  

             opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do      

             16.12.2013 a predložiť písomnú správu o splnení uložených opatrení v lehote do 31.12.2013. 

 

14.3. Prijaté opatrenia: dňa 13.12.2013 zaslala RŠ hlavnej kontrolórke prijaté opatrenia  

      k nedostatkom zistených pri finančnej kontrole 

 

14.4. Správa o splnení opatrení: dňa 20.12.2013 predložila RŠ hlavnej kontrolórke Správu   

      o splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou   

 

14.5. Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 12.12.2013 

 

14.6. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

Nedostatky Zistený nedostatok č. 1 

v zmysle  čl. 11 bod 2 2.2. Zásad 1 nebola  uzatvorená zmluva medzi ZŠ 

a vybratým uchádzačom My dva group, a.s.   na dodávku „ vybavenie novej 

učebne“   vo výške 3 049,55 € 

 

Zistené nedostatky č. 2 : 

na cestovných príkazoch, ktoré  boli zúčtované VPD č. 129/2012, č. 130/2012, 

č. 131/2012, č. 132/2012, č. 133/2012, č. 135/2012, č. 136/2012, č. 137/2012, 

č. 138/2012 a č. 144/2012 neboli predbežné finančné kontroly uskutočňované 

v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z. z nasledovných dôvodov : 

a) cestovné príkazy, ktorými boli zamestnanci vysielaní na pracovné cesty 

neboli overované predbežnou finančnou kontrolou v štádiu ( etape) 
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prípravy dostatočne, kedy bolo potrebné overiť súlad tejto pripravovanej 

finančnej operácie s rozpočtom, s osobitnými predpismi, ktorými je napr. 

Zák. č. 283/2002 Z.z. (ust. § 3 cit. zák.) a súlad s interným aktom riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorou je Smernica o cestovných 

náhradách 

b) pri vykonaní predbežnej  finančnej  kontroly v štádiu (etape) po 

absolvovaní pracovnej cesty zamestnancom  chýbali vyjadrenia 

zodpovedného zamestnanca, či pripravované finančné operácie sú alebo 

nie sú minimálne v súlade s rozpočtom,  s osobitným predpisom napr. ust. 

§ 3,  § 4  § 5 a § 7  Zák. č. 283/2002 Z.z , s internými aktmi riadenia 

o hospodárení s verejnými prostriedkami, ktorou je Smernica o cestovných 

náhradách 

 

Zistený nedostatok č. 3 : 

Predbežné finančné kontroly v štádiu (etape)  prípravy neboli vykonané 

v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 502/2001 Z.z.   u  návrhov zmlúv, keď 

chýbalo vyjadrenie s čím pripravovanú finančnú operáciu overoval, pričom 

mal byť overený minimálne :  

 súlad s rozpočtom 

 súlad s osobitným právnym predpisom (napr. Zák. č. 116/1990 

Zb.) 

 súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými 

prostriedkami  

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK : 

Opatrenia prijať do 

16.12.2013 

Dňa 13.12.2013 zaslala RŠ hlavnej kontrolórke prijaté opatrenia 

k nedostatkom zistených pri finančnej kontrole : 

 

Opatrenie k zistenému nedostatku č. 1: 

Zodpovední zamestnanci sa oboznámia so Smernicou upravujúcou postup pri 

obstarávaní zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. 

T: do 30.11.2013 

Z: riaditeľka školy,  

    zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň,  

    zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň, 

    ekonomická zamestnankyňa, 

    vedúca školskej jedálne 

 

Opatrenie k zistenému nedostatku č. 2 : 

Zodpovední zamestnanci sa oboznámia so Zák. č. 502/2001 Z.z. ust. § 9 ods. 2 

a 3. Na cestovných príkazoch k pečiatke finančnej kontroly uvádzať overenie 

súladu pripravovanej finančnej operácie s osobitnými predpismi, Zák. č. 

283/2002 Z.z. a Smernicou o cestovných náhradách 

T: do 30.11.2013 

Z: riaditeľka školy,  

     zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň,  

     zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň, 

     ekonomická zamestnankyňa 
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Opatrenie k zistenému nedostatku č. 3: 

Zodpovední zamestnanci sa oboznámia so Zák. č. 502/2001 Z.z. ust. § 9 ods. 2 

a 3. K návrhom zmlúv prikladať Krycí list – doklad o vykonaní predbežnej 

finančnej kontroly na ktorom bude vyjadrenie, s čím bola overovaná 

pripravovaná finančná operácia (súlad s rozpočtom, súlad s osobitným 

právnym predpisom, súlad s internými aktmi riadenia o hospodárení 

s verejnými prostriedkami 

T: priebežne 

Z: riaditeľka školy,  

    ekonomická zamestnankyňa, 

    vedúca školskej jedálne 

Podanie  správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

Správu predložiť do 

31.12.2013 

Dňa 20.12.2013 predložila RŠ hlavnej kontrolórke Správu  o splnení prijatých 

opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou: 

 

K zistenému nedostatku č. 1:  

 zodpovedné osoby (ZRŠ, ekonomická zamestnankyňa a vedúca ŠJ) sa 

oboznámili s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní - splnené 

- pri obstarávaní zákaziek ZŠ postupuje v zmysle ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 

25/2006 Z.z. a v zmysle vnútornej smernice o verejnom obstarávaní 

 

K zistenému nedostatku č. 2:  

- zodpovedné osoby sa oboznámili s vnútornou smernicou o finančnej 

kontrole a s vnútornou smernicou o cestovných náhradách, so Zák. č. 

502/2001 Z.z. ust. § 9 ods. 2 a 3 - splnené 

- cestovné príkazy sa zodpovednou osobou (ek. zamestnanec, RŠ) 

overujú predbežnou finančnou kontrolu, aby bol dodržaný súlad 

pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom, s osobitnými 

predpismi, súlad s interným aktom riadenia o hospodárení – Smernica 

o cestovných náhradách - plní sa priebežne, 

- pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly po absolvovaní 

pracovnej cesty zodpovedný zamestnanec (ek. zamestnanec) dopĺňa 

vyjadrenia či pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom, 

osobitným predpisom napr. ust. § 3, § 4, § 5, § 7 Zák. č. 283/2002 Z.z. 

a Smernicou o cestovných náhradách – plní sa priebežne  

 

K zistenému nedostatku č. 3:- plní sa priebežne 

- finančné kontroly sú vykonávané v súlade s ust. § 9 ods. 2 a 3 Zák. č. 

502/2001 Z.z. a v zmysle vnútornej smernice o finančnej kontrole- 

plní sa priebežne 

 

15. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 

 

15.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: 

Ul. Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524   

 

15.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 14/KO/2013 
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15.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 12.12.2013 

 

16. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 

 

16.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: 

Ul. Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524   

 

16.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 15/KO/2013 

 

16.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 12.12.2013 

 

17. Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013 podľa 

ust. § 19 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

17.1. Kontrolovaný  subjekt:  Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 

Oddelenie ekonomiky, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 

00 315 524   

 

17.2. Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Záznam 

o kontrole č. 16/KO/2013 

 

17.3.  Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MsZ dňa 30.01.2014 

 

V. Porovnanie výsledkov kontroly s výsledkami kontroly NKÚ a MF SR 

 

             V uvedených subjektoch v roku 2013 neboli vykonané kontroly zo strany NKÚ a MF SR 

              

VI. Odborné stanoviská hlavnej kontrolórky: 

 

V roku 2013 vypracovala hlavná kontrolórka v súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. c) Zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení odborné stanoviská: 

 

1. K návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2012  

 Predložené na rokovanie MsZ dňa 11.04.2013 

 

2. K návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 a roky 2015 - 2016 

 Predložené na rokovanie MsZ dňa 12.12.2013 

 

 

 

 


