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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 03.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontroly: „Kontrola  splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolami, ktorými bolo preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 01.01.2012 

do 31.12.2012“  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly:  

„Kontrola  splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorými bolo 

preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“  
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Správa o výsledku kontroly 

 

I. Označenie kontroly: Kontrola  splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolami, ktorými bolo preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 

01.01.2012 do 31.12.2012“  

 

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. Kontrolované subjekty:  
 

1. Základná škola, Adresa : Čs. brigády č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37810472, 

rozpočtová organizácia zriadená mestom 

2. Základná škola, Adresa : Okoličianska 404, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 37810430, 

rozpočtová organizácia zriadená mestom  

3. Základná škola Janka Kráľa, Adresa: Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO : 

37810421, rozpočtová organizácia zriadená mestom 

4. Základná škola, Adresa : Nábrežie A. Stodolu č. 1863, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 

37810456, rozpočtová organizácia zriadená mestom 

5. Základná škola M.R. Martákovej, Adresa: Nábrežie 4. apríla 1936/23, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 37810448, rozpočtová organizácia zriadená mestom 

(ďalej v texte len „ZŠ“ alebo „ kontrolovaný subjekt“) 

 
V. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly : 

1.1. Všeobecné záväzné právne predpisy: 

a) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom  znení  

b) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení  

 

VI. 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,  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 kontrolované subjekty  splnili  opatrenia, ktoré prijali  na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolami  tak, ako to uviedli  v Správach o splnení opatrení 
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VII. Kontrolné zistenia: 

 

1. Základná škola, Adresa : Čs. brigády č. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37810472 

 

1.1. Správou o kontrole č. 8/KO/2013 boli kontrolným orgánom zistené nasledovné 

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 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 
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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 

 

1.2. Predložené prijaté opatrenia kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 8/KO/2013 zo dňa 07.11.2013 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  29.11.2013. 

 

Dňa 28.11.2013 predložila riaditeľka ZŠ kontrolnému orgánu  prijaté opatrenia k výsledkom kontroly 

a to : 

 

Opatrenie č. 1 k 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 
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 RŠ vydá novú smernicu o cestovných náhradách, v ktorej bude zapracovaná predbežná finančná 

kontrola 

T: do 15.12.2013 

 

1.3. Správa o splnení prijatých opatrení predložená kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 8/KO/2013 zo dňa 07.11.2013 predložiť písomnú správu o splnení prijatých opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného 

predpisu v lehote do 31.12.2013. 

 

Dňa 16.12.2013 bola riaditeľkou ZŠ zaslaná kontrolnému orgánu 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. 2/2013 s určením zodpovedných osôb za 

predbežnú finančnú operáciu, s ktorou 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 

09.12.2013 

 

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. 

 

1.4. Kontrola splnenia prijatých opatrení: 

 

Kontrolný orgán preveroval splnenie prijatých opatrení  kontrolovaným subjektom, keď kontrolou 

bolo zistené, že :     

 

 opatrenie č. 1 - splnené 

Kontrolovaným subjektom boli zaslané dňa 25.10.2013 listy na doplatenie platieb za prenájom 

telocviční podľa Metodického pokynu pre výpočet prevádzkových nákladov na prenájom nebytových 

priestorov – telocviční zo dňa 01.10.2009 vo výške 151,57 € a to : 

 p. L. Ch. vo výške 50,76 €, ktorá vyplynula z uzatvorenej Zmluvy č. 1/2012 – Tv 
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 Ing. R. P. vo výške  86,71 €, ktoré vyplynuli z uzatvorených zmlúv č. 2/2012 –Tv  a č. 3/2012-

Tv 

 p. E. K. vo výške 14,10 €, ktorá vyplynula z uzatvorenej zmluvy č. 4/2012 – Tv 

 

V zistenom nedostatku č. 1 uvedenom v Správe o výsledku kontroly č. 8/KO/2013 bol vyčíslený 

rozdiel za prenájom telocvične v neprospech kontrolovaného subjektu vo výške 149,45 €. 

 

Kontrolným orgánom bolo zistené, že Ing. R. P. bola poukázaná úhrada bankovým prevodom za 

nájom vo výške  vo výške 33,84 € a  podľa uzatvorenej zmluvy č. 2/2012-Tv  úhrada nájmu  mala byť 

vo výške 31,72 €, čím vznikol rozdiel vo výške 2,12 €, ktorý bol dňa 07.03.2014 ZŠ vrátený 

bankovým prevodom na účet Ing. R. P. 

 

RŠ dňa 25.11.2013 upozornila ekonomickú zamestnankyňu  na porade vedenia školy na dodržiavanie 

zásad o hospodárení s majetkom mesta a na dodržiavanie  interných predpisov školy vrátane mesta, 

o čom predložila písomnú zápisnicu z porady vedenia školy.  

 

opatrenie č. 2  - splnené 

Dňa 01.07.2013 bola vypracovaná Smernica č. 1/2013 o jednotnom postupe vykonávania verejného 

obstarávania, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07.2013 (ďalej len „Smernica“). So Smernicou bolo 

oboznámené vedenie školy a ekonomická zamestnankyňa dňa 25.11.2013 na porade vedenia školy. 

Smernica bola vypracovaná v súlade s ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z.  

 

opatrenie č. 3  - splnené 

 Dňa 25.11.2013 bola vypracovaná Smernica č. 2/2013 o vykonávaní predbežnej finančnej 

kontroly, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.11.2013 (ďalej len „Smernica“). Smernica bola 

vypracovaná v súlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z.  

 Dňa 02.12.2013 bola vypracovaná Smernica č. 3/2013 o cestovných náhradách, ktorá 

nadobudla účinnosť dňom jej podpísania (ďalej len „Smernica“). So Smernicou boli 

oboznámení zamestnanci školy na pracovnej porade dňa 09.12.2013. 

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam o výsledku kontroly č. 5/KO/2014 

 

2. Základná škola, Adresa : Okoličianska 404, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 37810430 

 

2.1. Správou o kontrole č. 9/KO/2013 boli kontrolným orgánom zistené nasledovné 

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 
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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 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 

2.2. Predložené prijaté opatrenia kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 9/KO/2013  zo dňa 07.11.2013 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  29.11.2013. 

 

Dňa 29.11.2013 zaslala RŠ kontrolnému orgánu Opatrenia na nápravu nedostatkov k Správe 

o výsledku kontroly č. 9/KO/2013 s určením termínu plnenia a určením zamestnancov zodpovedných 

za nedostatky zistené kontrolou a to: 

 

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 
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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 riadenia 

T: do 31.12.2013 a úloha stála 

Z: riaditeľka školy, ekonomická zamestnankyňa školy 

 

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 
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Z: riaditeľka školy 

2.3. Správa o splnení prijatých opatrení predložená kontrolovaným subjektom: 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 9/KO/2013 zo dňa 07.11.2013 predložiť písomnú správu o splnení prijatých opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného 

predpisu v lehote do 31.12.2013. 

 

Dňa 31.12.2013 požiadala RŠ kontrolný orgán o predĺženie  termínu na podanie správy o splnení 

opatrení v termíne do 20.01.2014. Kontrolný orgán  dňa 31.12.2013 udelil súhlas kontrolovanému 

subjektu  na predĺženie termínu na podanie správy o splnení opatrení. Dňa 20.01.2014 RŠ predložila   

kontrolnému orgánu  Správu  o  realizácii  opatrení na odstránenie nedostatkov  k Správe o výsledku 

kontroly č. 9/KO/2013 a to : 

 

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 75,51 €. Chýbajúci rozdiel 37,75 € bol vložený poistenou osobou 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 27.12.2013, 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. 

2.4. Kontrola splnenia prijatých opatrení: 

 

Kontrolný orgán preveroval splnenie prijatých opatrení  kontrolovaným subjektom, keď kontrolou 

bolo zistené, že :    
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opatrenie č. 1 - splnené 

Vzniknutý rozdiel 113,26 € na nájomnom za pozemok po prerokovaní v škodovej komisii a so 

zástupcom zamestnancov bol uhradený na účet školy : 

 dňa 03.01.2014 vo výške 75,51 € Komunálnou poisťovňou Vienna Insurance Group, 

Štefánikova 17, 81 105 Bratislava 1 vo výške 2/3 poistného  plnenia z poistenia zodpovednosti 

za škodu  

 dňa 16.01.2014 vo výške 37,75 € - vkladom na účet  poistenou osobou vo výške 1/3 výšky 

škody, ktorou sa na plnení podieľala poistená osoba  

 

opatreniu č. 2, č. 3 a č. 4 - splnené 

Dňa 27.12.2013 bola vypracovaná vnútorná smernica upravujúca 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, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.01.2014 (ďalej len 

„Smernica“). K smernici bol doložený zápis zo dňa 27.12.2013 o tom, že ekonomická zamestnankyňa 

bola so smernicou oboznámená a o jej realizácii poučená, čo potvrdila svojím podpisom. Smernica 

bola vypracovaná v súlade s ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. 

 

opatreniu č. 5, č. 6 a č. 7 - splnené 

Dňa 17.01.2014 bola vypracovaná Vnútorná smernica 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 (ďalej len „Smernica“). K smernici bol doložený zápis zo dňa 17.01.2014 o tom, že 

ekonomická zamestnankyňa bola so smernicou oboznámená a o jej realizácii poučená, čo potvrdila 

svojím podpisom. Smernica bola vypracovaná v súlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam o výsledku kontroly č. 6/KO/2014 

 

3. Základná škola Janka Kráľa, Adresa: Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO :   

            37810421 
 

3.1. Správou o kontrole č. 10/KO/2013 boli kontrolným orgánom zistené nasledovné 

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. 
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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 

 

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 

 

3.2. Predložené prijaté opatrenia kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 10/KO/2013 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich  vzniku 

v lehote do  16.12.2013. 

 

Dňa 16.12.2013 boli riaditeľom ZŠ predložené kontrolnému orgánu prijaté opatrenia na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou s určením termínu plnenia a určením zamestnancov zodpovedných za 

nedostatky zistené kontrolou a to: 

 

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 
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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 

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 

3.3. Správa o splnení prijatých opatrení predložená kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 10/KO/2013 predložiť písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za 

nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu v lehote do 

31.12.2013. 

 

Dňa 03.01.2014 bola riaditeľom školy doručená kontrolnému orgánu Správa o splnení prijatých 

opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku s určením 

zamestnancov zodpovedných za nedostatky a to : 

 

Na nápravu zistených nedostatkov zistených kontrolou ZŠ prijala štyri opatrenia, ktoré sú v štádiu 

plnenia. 

Určenie zamestnancov zodpovedných za nedostatky: 

 riaditeľ školy 
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 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. 

 

3.4. Kontrola splnenia prijatých opatrení: 

 

Kontrolný orgán preveroval splnenie prijatých opatrení  kontrolovaným subjektom, keď kontrolou 

bolo zistené, že :     

 

 riaditeľ školy vydal s účinnosťou od 01.07.2013 Smernicu č. 01/2013  o jednotnom postupe 

vykonávania verejného obstarávania v podmienkach Základnej školy Janka Kráľa pri zadávaní 

zákaziek, 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. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Smernica bola vypracovaná v súlade s ust. 

§ 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. 

 riaditeľ školy vydal s účinnosťou od 01.01.2014 Vnútornú smernicu na zabezpečenie 

vykonávania finančnej kontroly. Smernica bola vypracovaná v súlade s ust. § 9 Zák. č. 

502/2001 Z.z. 

 riaditeľ školy vydal s účinnosťou od 01.01.2014 Internú smernicu č. 2/2014 o cestovných 

náhradách 

 dňa 30.12.2013 riaditeľ školy uložil povinnosť ekonomickej zamestnankyne školy preštudovať 

Zák. č. 502/2011 Z.z. a predbežnú finančnú kontrolu vykonávať v súlade s cit. zákonom, 

o čom bol spísaný zápis, ktorý svojim podpisom potvrdila a zobrala na vedomie ekonomická  

zamestnankyňa 

 dňa 01.01.2014 bola ekonomická zamestnankyňa školy oboznámená so smernicami ZŠ 

platnými od 01.01.2014, čo potvrdila svojim podpisom 

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam o výsledku kontroly č. 7/KO/2014 

 

4. Základná škola, Adresa : Nábrežie A. Stodolu č. 1863, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 

37810456 

 

4.1. Správou o kontrole č. 11/KO/2013 boli kontrolným orgánom  zistené nasledovné 

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,  
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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: 

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: 

 

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 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  

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. 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 

4.2. Predložené prijaté opatrenia kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 11/KO/2013  zo dňa 30.12.2013 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  15.01.2014. 

 

Dňa 15.01.2014 zaslala RŠ kontrolnému orgánu Opatrenia na nápravu nedostatkov k Správe 

o výsledku kontroly č. 11/KO/2013 s určením termínu plnenia a určením zamestnancov zodpovedných 

za nedostatky zistené kontrolou a to: 
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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 prostriedkami, ktorou je Smernica 

o cestovných náhradách 

 

Vypracovať smernicu „Zásady vykonávania finančnej kontroly“ 

Zodpovednosť: riaditeľka školy 

                         ekonomická zamestnankyňa školy 

Termín: do 31.01.2014   

 

4.3. Správa o splnení prijatých opatrení predložené kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 11/KO/2013 zo dňa 30.12.2013 predložiť písomnú správu o splnení prijatých opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného 

predpisu v lehote do 31.01.2014. 

 

Dňa 29.01.2014 RŠ predložila kontrolnému orgánu Správu  o splnení prijatých opatrení na 

odstránenie nedostatkov  k Správe o výsledku kontroly č. 11/KO/2013 a to: 

 

K bodu 1: 

Dňa 20.01.2014 riaditeľka školy oboznámila a poučila ekonómku o pravidlách výpočtu 

predpokladanej zákazky podľa ust. § 5 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v závislosti od 

finančných limitov podľa ust. § 4 cit. zákona 

Z : riaditeľka školy,  

     ekonomická zamestnankyňa 

T : trvalý 
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K bodu 2 a 3: 

Dňa 20.01.2014 riaditeľka školy poučila zástupkyňu RŠ a ekonomickú zamestnankyňu 

o legislatívnom opatrení pri vykonávaní predbežných finančných kontrol a vypracovaním smernice 

„Zásady vykonávania finančnej kontroly“ 

Z: riaditeľka školy,  

    zástupkyňa riaditeľky,  

    ekonomická zamestnankyňa 

 

4.4. Kontrola splnenia prijatých opatrení: 

 

Kontrolný orgán preveroval splnenie prijatých opatrení  kontrolovaným subjektom, keď kontrolou 

bolo zistené, že :     

Riaditeľkou školy boli vypracované smernice : 

1. Vnútorná smernica upravujúca postup pri obstarávaní zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 Zák. č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru, 

uskutočňovanie stavebných prác a poskytnutie služby s účinnosťou od 01.01.2014. Smernica 

bola vypracovaná v súlade s ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. 

2. Vnútorná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly s účinnosťou od 

01.02.2014. Smernica bola vypracovaná v súlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

 

k bodu 1 - splnené 

dňa 20.01.2014 riaditeľka školy oboznámila a poučila ekonómku o pravidlách výpočtu predpokladanej 

zákazky podľa ust. § 5 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v závislosti od finančných limitov 

podľa ust. § 4 cit. zákona, o čom predložila písomný zápis. 

 

k bodu č. 2 a č. 3 - splnené 

dňa 20.01.2014 riaditeľka školy poučila zástupkyňu RŠ a ekonomickú zamestnankyňu o smernici 

vykonávania predbežnej finančnej kontroly a o sledovaní interných predpisov mesta, o čom predložila 

písomný zápis 

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam o výsledku kontroly č. 8/KO/2014 

 

5. Základná škola M.R. Martákovej, Adresa: Nábrežie 4. apríla 1936/23, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO. 37810448, rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mesta 

 

5.1. Správou o kontrole č. 12/KO/2013 boli kontrolným orgánom zistené nasledovné 

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 : 
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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, 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 

5.2. Predložené prijaté opatrenia kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 12/KO/2013  zo dňa 29.11.2013 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich  vzniku v lehote do  16.12.2013. 

 

Dňa 13.12.2013 zaslala RŠ kontrolnému orgánu  prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov k Správe 

o výsledku kontroly č. 12/KO/2013 s určením termínu plnenia a určením zamestnancov zodpovedných 

za nedostatky zistené kontrolou a to: 

 

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, 
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     ekonomická zamestnankyňa 

 

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 

 

5.3. Správa o splnení prijatých opatrení predložené kontrolovaným subjektom : 

 

Kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku 

kontroly č. 12/KO/2013 zo dňa 29.11.2013 predložiť písomnú správu o splnení prijatých opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného 

predpisu v lehote do 31.12.2013. 

 

Dňa 20.12.2014 RŠ predložila  kontrolnému orgánu Správu  o  realizácii  opatrení na odstránenie 

nedostatkov  k Správe o výsledku kontroly č. 12/KO/2013 a to : 

 

K zistenému nedostatku č. 1:  

 zodpovedné osoby (ZRŠ, ekonomická zamestnankyňa a vedúca školskej jedálne) 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 (ekonomický 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 (ekonomický 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: 

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 
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5.4. Kontrola splnenia prijatých opatrení: 

 

Kontrolný orgán preveroval splnenie prijatých opatrení  kontrolovaným subjektom, keď kontrolou 

bolo zistené, že :     

 

1. na gremiálnej porade dňa 29.11.2013 boli oboznámení zodpovední zamestnanci školy 

(zástupkyne riaditeľky školy, ekonomická zamestnankyňa a vedúca školskej jedálne) so : 

a) Správou o výsledku kontroly a s prijatými opatreniami, 

b) znením ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. a Smernicou verejného obstarávania, 

c) znením ust. § 9 ods. 2 a 3  Zák. č. 502/2001 Z.z. a Smernicou o finančnej kontrole. 

 

2. riaditeľka ZŠ uložila na gremiálnej porade dňa 29.11.2013 všetkým zodpovedným zamestnancom 

postupovať v zmysle platnej legislatívy a riadiť sa vnútornými smernicami, o čom riaditeľka ZŠ 

predložila zápisnicu spolu s prezenčnou listinou zo zasadnutia gremiálnej porady. 

 

Ďalej kontrolný orgán prekontroloval vypracované smernice ZŠ, s ktorými boli oboznámení 

zodpovední zamestnanci školy, keď kontrolou bolo zistené, že : 

 

 Smernica verejného obstarávania bola vypracovaná RŠ v súlade s ust. § 9 ods. 9 Zák. č. 

25/2006 Z.z. 

 Smernica o finančnej kontrole bola vypracovaná RŠ v súlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z. 

 

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto dôvodu bol z kontroly vyhotovený 

Záznam o výsledku kontroly č. 9/KO/2014 

Použité skratky: 

ZŠ – základná škola  

RŠ – riaditeľ školy (riaditeľka školy) 

ZRŠ – zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 


