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                                                                                      Číslo poradia: 

 

 

Správa 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  06.03.2014 

 

 

 

 

K bodu programu : 

Správa o výsledku kontroly: „Kontrola  pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných 

operácií, pokladničného zostatku v príjmovej  pokladnici Inštrukčných detských jasiel“  

 

 

 

 

        Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správu 

 

 

 

Predkladá :       Podpis predkladateľa:                                                                                 

JUDr. Bibiana Kuchárová                                                            

hlavná kontrolórka mesta     ......................................                                                            

 

 

 

Spracovateľ:       Podpis spracovateľa: 

- JUDr. Bibiana Kuchárová 

  hlavná kontrolórka mesta     .................................... 

- Ing. Eva Mikulášová 

špecialista útvaru – vedúca kontrolnej skupiny  .................................... 

- p. Jana Stančeková 

  referentka útvaru – členka kontrolnej skupiny  .................................... 

 

 

 

 

 

 

Počet strán :  4 

Počet výtlačkov : 40  

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa  07.02.2014 
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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 06.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontroly: „Kontrola  pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných 

operácií, pokladničného zostatku v príjmovej  pokladnici Inštrukčných detských jasiel“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly:  

„Kontrola  pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku 

v príjmovej  pokladnici Inštrukčných detských jasiel“  
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Správa o výsledku kontroly 

 

I. Označenie kontroly: Kontrola  pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných 

operácií, pokladničného zostatku v príjmovej  pokladnici Inštrukčných detských jasiel  

 

II. Kontrolný orgán : JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš 

predkladá mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ust. § 18f ods. 1 

písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

správu o výsledku vykonanej kontroly (ďalej v texte len „ kontrolný orgán“) 

 

III. Kontrola vykonaná: na základe  schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2014 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva 

mesta Liptovský Mikuláš  (ďalej len „MsZ“)  číslo 100/2013 zo dňa 12.12.2013  

 

IV. Kontrolovaný subjekt: Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 

Oddelenie sociálne – Detské jasle inštrukčné, Adresa: Ul. Komenského č. 2128, 031 01  

Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524  (ďalej v texte  len „MsÚ“ alebo „kontrolovaný 

subjekt“) 

 

V. Kontrolované obdobie: deň 27.01.2014 o 10,30 hod. 
 
VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet 

1.1. Všeobecné záväzné právne predpisy: 

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej v texte len „Zák. č. 431/2002 Z.z.) 

 

1.2. Vnútorné predpisy: 

Smernica o manipulácii s pokladničnou hotovosťou účinná od 01.05.2011 v znení Dodatku č.1 

účinného od 01.01.2012 a Dodatku č. 2 účinného od 01.04.2013 (ďalej v texte len „Smernica 

pokladne“) 

 

VII. Predmet kontroly: 

 

Kontrolný orgán vykonal kontrolu procesne v súlade s ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 18e  Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  podľa pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených 

v ust. §§ 13 – 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení 

a v internom predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej 

samosprávy mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2008/INO účinné od 20.09.2008. 

 

Účelom kontroly bolo preverenie : 

 

 či je pokladník poverený na výkon funkcie a či je s ním uzatvorená dohoda o hmotnej 

zodpovednosti podľa Článku 3 Smernice pokladne 

 či pokladničné doklady obsahujú všetky náležitosti podľa Článku 4 Smernice pokladne 

 či je pokladničná kniha vedená v súlade s Článkom 5 Smernice pokladne 

 či je dodržaný pokladničný limit podľa Článku 7 Smernice pokladne 
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VIII. Kontrolné zistenia: 

 

V príjmovej pokladnici Inštrukčných detských jasiel (ďalej v texte len „ detské jasle“ ), ktorá slúži 

na príjem  hotovosti od rodičov za stravu a za pobyt detí a od zamestnancov za príjem za stravu 

vykonáva činnosť  pokladníka  p. Ľudmila Kováčiková, ktorá má písomné poverenie primátora mesta 

k vykonávaniu operácií s finančnou hotovosťou a s ktorou bola  uzatvorená dohoda o hmotnej 

zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie podľa čl. 3 bod 1 Smernice pokladne.  

Podľa čl. 5 Smernice pokladne je v detských jasliach vedená pokladničná kniha ručne v papierovej 

forme.  

V priepisovej knihe boli preverené pokladničné doklady od č. 1 do č. 17 zo dňa  22. 01.2014 a od č. 34 

do č. 37 zo dňa  24.01.2014, ktoré boli zúčtované v hlavnej pokladni MsÚ dňa 22.01.2014 príjmovým 

pokladničným dokladom č. 21400757 a dňa 24.01.2014 príjmovým pokladničným dokladom č. 

21400820  a  obsahovali všetky náležitosti podľa Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  a podľa čl. 4 

Smernice pokladne a to: 

- názov pokladničného dokladu  

- číslo dokladu 

- názov organizácie (odtlačok pečiatky) 

- dátum vyhotovenia pokladničného dokladu 

- meno a adresa platiteľa  

- suma číslicami a slovami 

- účel platby 

- podpis pokladníka 

- podpis oprávneného pracovníka ( ved. detských jaslí)  

 

Prekontrolované bolo dodržiavanie pokladničného limitu, ktorý je v zmysle čl. 7 bod 1  Smernice 

pokladne pre príjmovú pokladnicu detských jasiel  stanovený vo výške 166  €. Pokladničný limit bol 

dodržaný. 

V zmysle  Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa čl. 7 bod 6  Smernice pokladne bola vykonaná 

fyzická kontrola pokladničného zostatku finančných prostriedkov, kde bol zistený stav finančných 

prostriedkov dňa 27.01.2014  o 10,30  hod. nasledovne: 

Účtovný stav pokladnice   0,00 €     

Skutočný stav pokladnice    0,00 € 

Rozdiel ( +  -):      0,00  € 

 

Predmetom kontroly nebolo vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa ust. § 9 Zák. č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platom znení a Zásad vykonávania finančnej 

kontroly v meste Liptovský Mikuláš a to z dôvodu, že nová Smernica primátora mesta č. 14/2013/INO 

zo dňa 16.12.2013, ktorou boli vydané Zásady vykonávania finančnej kontroly v meste Liptovský 

Mikuláš nadobudla účinnosť dňa 01.01.2014 a kontrolný orgán v tomto prípade berie do úvahy 

skutočnosť, že pre zavedenie smernice do praxe uplynulo krátke časové obdobie. Okrem toho 

kontrolný orgán berie do úvahy skutočnosť, že smernica je novelizovaná Dodatkom č. 1, ktorý 

nadobúda účinnosť dňom 01.02.2014. 

 

IX. Záver: 

  

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky v dôsledku toho bol z kontroly spracovaný Záznam 

o vykonaní kontroly č. 3/KO/2013 


