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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 14. 12. 2017 číslo /2017

K bodu: Správy o výsledku kontroly:

A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií 

a pokladničného zostatku: Základná umelecká škola J.L. Bellu, ul. M.M. 

Hodžu, Liptovský Mikuláš

B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií 

a pokladničného zostatku: Mestský úrad, Mestská polícia, ul. Štúrova, 

Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správy o výsledku kontroly:

A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: 

Základná umelecká škola J.L. Bellu, M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: 

Mestský úrad, Mestská polícia, ul. Štúrova, Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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A. SPRÁVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „HK“) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „MsZ“) v súlade s ust. §18f ods. 
1 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz.n.p. nasledovnú Správu o výsledku 
kontroly.

I.

Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného

II.

zostatku.

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: Základná umelecká škola, Liptovský Mikuláš 
Adresa: J.L. Bellu, M.M. Hodžu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO:
Právna forma: rozpočtová organizácia mesta

III.

37 810 545

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 22.06.2017.

IV.

V. Cieľ kontroly:
Preverenie, či kontrolovaný subjekt postupuje pri manipulácii s pokladničnou hotovosťou najmä 
podľa Zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve vz.n.p.; ďalej podľa Zák.č.357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa príslušných interných 
predpisov kontrolovaného subjektu, prípadne interných predpisov mesta, pokiaľ sa na 
kontrolovaný subjekt vzťahujú.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 7/KO/2017 (ďalej len „Návrh 
správy“) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

VI.

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý 
bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 06.11.2017.

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky:
a) k zisteným nedostatkom,
b) k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie ich príčin,
c) k navrhnutému odporučeniu.

VII.

Kontrolovaný subjekt sa v rámci určenej lehoty HK dňa 09.11.2017 vyjadril listom, že zistené 
nedostatky akceptuje a nepodáva k nim námietky. Kontrolovaný subjekt nepodal námietky ani 
k lehote určenej HK na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov a odstránenie ich príčin.
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Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, 
spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie ich príčin vzniku:

Vili.

Nedostatok č.1

Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu pokladne účinnú od 02.01.2015 s Dodatkom č. 1, 
s účinnosťou od 02.01.2016, ktorá upravuje vykonávanie operácií s hotovosťou a jej evidovanie. 
Kontrolou Smernice bolo zistené, že Smernica neobsahuje podpisové práva zodpovedných 
zástupcov riaditeľa školy.

Odporúčanie:
Kontrolný orgán odporúča doplniť do aktuálnej Smernice pokladne podpisové práva všetkých 
zodpovedných zamestnancov.

Nedostatok č.2

Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu o obehu účtovných dokladov účinnú od 
01.09.2014, ktorej účelom je zabezpečiť plynulosť a súhrn postupov prác pri spracovaní 
a zaúčtovaní všetkých účtovných dokladov. Kontrolou Smernice bolo zistené, že Smernica nie je 
upravená podľa Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016. 
Zároveň kontrolný orgán zistil, že Smernica neobsahuje podpisové práva zodpovedných 
zástupcov riaditeľa školy.

Odporúčanie:

a) Kontrolný orgán odporúča kontrolovanému subjektu vypracovať aktuálnu Smernicu o obehu 
účtovných dokladov podľa ust. Zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
b) Doplniť do aktuálnej Smernice o obehu účtovných dokladov podpisové práva všetkých 
zodpovedných zamestnancov.

Nedostatok č.3

Kontrolou bolo zistené, že zamestnankyňa má uzatvorenú Dohodu o hmotnej zodpovednosti, 
ktorá je uzatvorená medzi Okresným úradom Liptovský Mikuláš zo dňa zo dňa 19.11.1999 podľa 
pracovnej zmluvy zo dňa 01.03.1999.

Odporúčanie:

Kontrolný orgán odporúča kontrolovanému subjektu uzatvoriť aktuálnu Dohodu o hmotnej 
zodpovednosti medzi zamestnankyňou a Základnou umeleckou školou v zmysle §182 Zákona 
311/2001 Z.z.

Nedostatok č. 4

ZFK na náhodne vybratých PPD a VPD za mesiac marec, jún a september 2017 nebola vôbec 
vykonaná v súlade § 6 odst.4 Zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, keď bola porušená zásada štyroch očí a chýbalo vyjadrenie, čím 
bola finančná operácia overená.
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Nedostatok č. 5

V čase výkonu kontroly PPD a VPD neobsahovali všetky náležitosti podľa Smernice na vedenie 
pokladne ČI.8 a to schválenie potvrdené zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu 
(riaditeľom kontrolovaného subjektu), čím nespĺňajú všetky náležitosti v súlade so Zák. 431/2002 
Z.z § 10odst.1.

Nedostatok č. 6

Kontrolný orgán zistil, že „Inventúrny súpis“ k 30.12.2017 neobsahoval meno a priezvisko 
zodpovedného zamestnanca (riaditeľa ZUŠ) a taktiež neobsahoval podpis riaditeľa školy podľa 
Zák. č.431/2002 Z.z § 10 odst. 1.

Zoznam príloh preukazujúce nedostatky:
Uvedené v Prílohe č.1 tejto správy

IX.

Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich 
vzniku:
HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku najneskôr do 05.12.2017. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia 
k zisteným nedostatkom, ktoré boli doručené kontrolnému orgánu dňa 21.11.2017.

X.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

XI.

HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
najneskôr do 20.12.2017. V čase vypracovania tejto správy plynula kontrolovanému subjektu 
určená lehota.

XII. Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č.1 k tejto Správe o výsledku kontroly, vrátane 
nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené.
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Príloha č. 1: k SPRÁVE z vykonanej kontroly 
Číslo kontroly: 7/KO/2017

Kontrolovaná dokumentácia, priebeh kontroly

Kontrolovaný subjekt je rozpočtovou organizáciou mesta, zriadenou zriaďovateľskou listinou 
dňa 15.03.2002 s účinnosťou od 01.04.2002 a upravenou dodatkami č.1 zo dňa 01.07.2002; 
č.2 zo dňa 16.01.2006; č.3 zo dňa 26.02.2008 a č.4 zo dňa 08.09.2011.

A. Kontrola hotovosti, dodržiavanie pokladničného limitu a inventarizácia peňažných
prostriedkov

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Podľa ČI.2 bod 2 Internej smernice na vedenie pokladne (ďalej v texte len „Internej 
smernice“) pokladničný limit je stanovený vo výške 2 000,- €.

• Podľa ČI. 10 Internej smernice na vedenie pokladne kontrolovaný subjekt vykonáva 
inventarizáciu 1 krát ročne za účtovné obdobie, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
podľa § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve. Zistený skutočný stav sa uvedie v inventúrnom 
súpise podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.

b) Zistený stav:

Dňa 26.09.2017 o 9:15 hod. bola vykonaná fyzická kontrola pokladničného zostatku 
u kontrolovaného subjektu. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel medzi pokladničnou 
hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou pokladničnou hotovosťou.
Zároveň pokladničná hotovosť vo výške 46,23 € neprekročila stanovený pokladničný limit 
pokladne podľa Internej smernice na vedenie pokladne.

Ďalej bolo prekontrolované vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, 
keď bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu pokladne k 30.12.2016 podľa 
ČI. 10 Internej smernice na vedenie pokladne.
Z vykonanej inventarizácie bol podľa ČI. 10 Internej smernice vypracovaný „Inventúrny zápis“, 
ktorý obsahoval: dátum vykonania inventarizácie, meno a priezvisko hmotne zodpovedného 
zamestnanca, zostatok v pokladni podľa záznamov v pokladničnej knihe, zistenú pokladničnú 
hotovosť, podpis zodpovednej osoby za vedenie pokladne, podpisy komisie, ktorí kontrolu 
vykonali a stav pokladničných hotovostí rozpísaných podľa ks a hodnoty.
V čase výkonu kontroly inventúrny zápis o vykonaní inventarizácie k 30.12.2016 neobsahoval 
meno a priezvisko riaditeľa kontrolovaného subjektu a taktiež podpis riaditeľa kontrolovaného 
subjektu.
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B. Funkcia pokladník a dohoda o hmotnej zodpovednosti

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Podľa Internej smernice ČI.3 je funkciou pokladník poverený zamestnanec 
zamestnávateľom, pričom má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle 
ustanovenia § 182 Zákonníka práce č.311/2001 Z.z.

b) Zistený stav:

M. G. na základe pracovnej náplne je zodpovedná za vedenie pokladničnej knihy, vykonávanie 
pokladničných operácií a spravovanie pokladničnej hotovosti. Zamestnankyňa má uzatvorenú 
dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona 311/2001 Z.z., Dohodu o hmotnej 
zodpovednosti má zamestnankyňa ZUŠ uzatvorenú s Okresným úradom Liptovský Mikuláš.

C. Náležitosti pokladničných dokladov

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Podľa § 10 Zák. č. 431/2002 Z.z. účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý 
musí obsahovať:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej 

jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách 

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového 
vybavenia.

b) Zistený stav:

Náhodným výberom boli vyžiadané originály príjmových pokladničných dokladov (ďalej v 
texte „PPD“) a výdavkových pokladničných dokladov (ďalej v texte „VPD“), ktoré boli 
v pokladničnom hárku hlavnej pokladničnej knihy zapísané pod poradovým číslom PPD: 
45/2017 a VPD: 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017, 52/2017 a 53/2017 (marec 2017); 
VPD: 79/2017, 80/2017, 83/2017 a 84/2017 (jún 2017); VPD: 94/2017,95/2017, 96/2017, 
97/2017-k 26.09.2017.
Za mesiace jún a september 2017 kontrolovaný subjekt nemal PPD a VPD pod poradovým 
číslami 94/2017a 95/2017 zo dňa 07.09.2017, 96/2017 zo dňa 08.09.2017, 97/2017 zo 
dňa 19.09.2017 v čase výkonu kontroly nemal vyznačené účtovacie predpisy. 
Kontrolovaný subjekt podal vyjadrenie, že účtovacie predpisy zaúčtováva zamestnankyňa 
mesta po doručení pokladničných dokladov na mesto a to štvrťročne. Zároveň všetky 
pokladničné doklady v čase výkonu kontroly neobsahovali podpis riaditeľa školy podľa 
Smernice na vedenie pokladne ČI. 8.
Vystavené PPD a VPD nie sú v súlade so Zák. 431/2002 Z.z § 10 odst.1 a nespĺňajú všetky 
náležitosti podľa citovaného zákona.
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D. Vykonávanie pokladničných operácií v pokladničnej knihe

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:
• Podľa čl. 4 bod 1 Internej smernice je pokladničná kniha evidovaná v printovej forme, 

kde je uvedený názov organizácie a obdobie, ktorého sa týka.
• Podľa čl. 4 bod 2 citovanej smernice vyššie printová pokladničná kniha z nej každá 

strana obsahuje:
a) dátum uskutočnenia pokladničnej operácie,
b) číslo pokladničného dokladu,
c) obsah zápisu(text) pokladničnej operácie,
d) príjmy a výdavky v hotovosti,
e) zostatok pokladničnej hotovosti.

b) Zistený stav:

Hárok pokladničnej knihy je vedený v printovej podobe a obsahuje všetky náležitosti uvedené 
v Internej smernici. Hlavná pokladničná kniha je evidovaná u zriaďovateľa kontrolovaného 
subjektu mesta Liptovský Mikuláš, kde aj dochádza k zaúčtovaniu všetkých účtovných 
prípadov na základe Zmluvy č.241 /2017/Škol o poskytovaní služieb, upravujúca 
problematiku súvisiacu s predpisom účtovania a podpisových záznamov zodpovednej osoby 
za zaúčtovanie jednotlivých účtovných dokladov.

E. Vykonávanie základnej finančnej kontroly na pokladničných dokladoch

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu o finančnej kontrole v podmienkach ZUŠ, 
ktorá upravuje systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej umeleckej škole 
Jána Levoslava Bellu, M.M.Hodžu 5, Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „Smernica“). 
Súčasťou Smernice je uvedený zoznam zamestnancov poverených riaditeľom školy 
vykonávať základnú finančnú kontrolu, ktorými sú, riaditeľ školy, ekonomický pracovník 
školy, zástupkyne riaditeľa školy, zamestnanci mesta (účtovník, PaM). V prípade 
neprítomnosti riaditeľa kontrolovaného subjektu je poverený výkonom finančnej kontroly 
štatutárny zástupca riaditeľa. Kontrolovaný subjekt vykonáva predmetnú základnú finančnú 
kontrolu v pečiatke resp. predtlači.

Prekontrolované bolo vykonávanie základnej finančnej kontroly na náhodne vybraných 
PPD a VPD v roku 2017, kde bolo zistené, že základná finančná kontrola nebola vykonaná 
ani na jednom z pokladničných dokladov.:

1, PPD: 45/2017 a VPD: 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017, 52/2017 a 53/2017. ( marec 
2017); VPD: 79/2017, 80/2017, 83/2017 a 84/2017( jún 2017); VPD: 94/2017,95/2017, 
96/2017, 97/2017- k 26.09.2017.

Z toho vyplýva, že kontrolovaný subjekt nevykonal základnú finančnú kontrolu na vyššie 
uvedených PPD a VPD v súlade s cieľmi ustanovenými v § 6 odst. 4 Zákona č. 357/2015 
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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B. SPRAVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „HK“) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „MsZ“) v súlade s ust. §18f ods. 
1 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. nasledovnú Správu o výsledku 
kontroly.

I.

Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného

II.

zostatku.

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - a) Mestský úrad

b) Mestská polícia
Adresa: Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš

III.

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 22.06.2017.

IV.

V. Cieľ kontroly:
Preverenie, či kontrolovaný subjekt postupuje pri manipulácii s pokladničnou hotovosťou najmä 
podľa Zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.; ďalej podľa Zák.č.357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa príslušných interných 
predpisov kontrolovaného subjektu, prípadne interných predpisov mesta, pokiaľ sa na 
kontrolovaný subjekt vzťahujú.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 8/KO/2017 (ďalej len „Návrh 
správy“) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

VI.

Kontrolou bol zistený nedostatok, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý 
bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 15.11.2017.

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky:
a) k zisteným nedostatkom
b) k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie ich príčin,
c) k navrhnutému odporučeniu.

VII.
i—

Kontrolovaný subjekt MsP sa v rámci určenej lehoty HK dňa 20.11.2017 vyjadril, že nepodáva 
námietky k Návrhu správy.
Kontrolovaný subjekt MsÚ sa v rámci určenej lehoty dňa 22.11.2017 vyjadril, že nepodáva 
námietky k zistenému nedostatku. Kontrolovaný subjekt nepodal námietky ani k lehote určenej 
HK na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení a na nápravu nedostatkov 
a odstránenie ich príčin.
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Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 
porušené, spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie ich príčin vzniku:

VIII.

Nedostatok:

Kontrolný orgán dňa dňa 18.10.2017 08:00 hod. vykonal fyzickú kontrolu pokladničného 
zostatku u kontrolovaného subjektu v Podateľni mesta. Kontrolou bol zistený pokladničný 
prebytok vo výške 1,03 € medzi pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky 
zistenou pokladničnou hotovosťou.

Dňa 25.10.2017 HK mesta požiadal o podanie vysvetlenia k zistenému nedostatku.

V odpovedi zo dňa 27.10.2017 kontrolovaný subjekt podal nasledovné vysvetlenie:
• Dňa 17.10.2017 pracovala na podateľni len jedna zamestnankyňa, p. K.K. Druhá 

zamestnankyňa, p. E.S. čerpala dovolenku. Bežnými pracovnými činnosťami 
zamestnankýň podateľne je poskytovanie služby kopírovanie dokladov s následným 
výberom hotovosti za uvedenú službu a vyhotovením pokladničného dokladu za 
príjem. Služba kopírovania dokladov bola poskytnutá aj neznámemu pánovi, ktorý 
požiadal o vyhotovenie kópie 12-tich dokladov, 11 dokladov bolo skopírovaných čb 
a 1 doklad farebne. Pán bol pred kopírovaním oboznámený o povinnosti za 
poskytnutú službu zaplatiť s čím súhlasil. Po odovzdaní skopírovaných dokladov, na 
vyzvanie zamestnankyne podateľne k úhrade 1,03 EUR a nahlásenie údajov pre 
vypísanie pokladničného dokladu, pán položil peniaze na pult pri okienku, meno 
odmietol uviesť s tým, že doklad nepotrebuje a odišiel. Nakoľko pri okienku podateľne 
vtom čase už stáli ďalší klienti, čakajúci na odblokovanie parkovacieho lístka, 
zamestnankyňa podateľne, p. K., peniaze z okienka zobrala a odložila do pokladničky 
s tým, že pokladničný doklad vyhotoví na svoje meno. Vzhľadom na jej pracovnú 
vyťaženosť na to však pozabudla a nasledujúci deň ráno prebehla kontrola, ktorou 
bol zistený uvedený prebytok.

Odporúčanie:

Kontrolný orgán odporúča vysporiadať pokladničný prebytok.

IX. Zoznam príloh preukazujúce nedostatky:
Uvedené v Prílohe č.2 tejto správy

Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich 
vzniku:
HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku najneskôr do 05.12.2017. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia 
k zisteným nedostatkom, ktoré boli doručené kontrolnému orgánu dňa 29.11.2017.

X.
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Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

XI.

HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
najneskôr do 20.12.2017. Kontrolovaný subjekt predložil písomný zoznam splnených opatrení 
k zisteným nedostatkom, ktorý bol doručený kontrolnému orgánu dňa 29.11.2017.

XII. Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č.2 k tejto Správe o výsledku kontroly, vrátane 
nedostatku, ktorý bol kontrolou zistený.
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Príloha č. 2: k SPRÁVE z vykonanej kontroly 
Číslo kontroly: 8/KO/2017

Kontrolovaná dokumentácia, priebeh kontroly

A. Kontrola hotovosti, dodržiavanie pokladničného limitu

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Mestský úrad - podľa ČI.7 bod 1 Smernice na manipuláciu s pokladničnou hotovosťou (ďalej 
v texte len „Smernice pokladne“) pokladničný limit je stanovený vo výške 3 000 €.

• Mestská polícia - podľa ČI.7 bod 1 Smernice pokladne pokladničný limit je stanovený vo 
výške 3 000 €.

• Útvar vnútornej správy - v Podateľni podľa ČI.7 bod 1 Smernice pokladne je stanovený 
pokladničný limit vo výške 20 €.

b) Zistený stav:

Dňa 18.10.2017 08:00 hod. bola vykonaná fyzická kontrola pokladničného zostatku 
u kontrolovaného subjektu v Pokladnici č. 1. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel medzi 
pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou pokladničnou 
hotovosťou.
Zároveň pokladničná hotovosť vo výške 1625,28 € neprekročila stanovený pokladničný limit 
pokladne podľa Smernice pokladne.

Dňa 18.10.2017 08:00 hod. bola vykonaná fyzická kontrola pokladničného zostatku 
u kontrolovaného subjektu v Podateľni mesta. Kontrolou bol zistený pokladničný prebytok vo 
výške 1,03 € medzi pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou 
pokladničnou hotovosťou.

Dňa 25.10.2017 08:00 hod. bola vykonaná fyzická kontrola pokladničného zostatku 
u kontrolovaného subjektu v Pokladnici č. 2. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel medzi 
pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou pokladničnou 
hotovosťou.
Zároveň pokladničná hotovosť vo výške 1126,98 € neprekročila stanovený pokladničný limit 
pokladne podľa Smernice pokladne.

Dňa 25.10.2017 09:30 hod. bola vykonaná fyzická kontrola pokladničného zostatku 
u kontrolovaného subjektu Mestská polícia. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel medzi 
pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou pokladničnou 
hotovosťou.
Zároveň pokladničná hotovosť vo výške 142,81 € neprekročila stanovený pokladničný limit 
pokladne podľa Smernice pokladne.
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B) Funkcia pokladník a dohoda o hmotnej zodpovednosti

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Podľa Smernice pokladne ČI.3 je funkciou pokladník poverený zamestnanec 
zamestnávateľom, pričom má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle 
ustanovenia § 182 Zákonníka práce č.311/2001 Z.z.

b) Zistený stav:

Pokladňa č. 1 - M.D. na základe pracovnej náplne je zodpovedná za vedenie pokladničnej 
knihy, vykonávanie pokladničných operácií a spravovanie pokladničnej hotovosti. 
Zamestnankyňa má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona 
č.311/2001 Z.z.,

Pokladňa č. 2 - L.P. - na základe pracovnej náplne je zodpovedná za vedenie pokladničnej 
knihy, vykonávanie pokladničných operácií a spravovanie pokladničnej hotovosti. 
Zamestnankyňa má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona 
č.311/2001 Z.z.,

K.K. a E.S. - na základe pracovnej náplne sú zodpovedné za vedenie 
pokladničnej knihy, vykonávanie pokladničných operácií a spravovanie pokladničnej hotovosti. 
Zamestnankyne majú uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona 
č.311/2001 Z.z.,

Podateľňa

Mestská polícia - M.H. - na základe pracovnej náplne je zodpovedná za vedenie pokladničnej 
knihy, vykonávanie pokladničných operácií a spravovanie pokladničnej hotovosti. 
Zamestnankyňa má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 zákona 
č.311/2001 Z.z.,

C) Náležitosti pokladničných dokladov

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Podľa § 10 Zák. č. 431/2002 Z.z. účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý
musí obsahovať:
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej 

jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách 

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového 
vybavenia.
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b) Zistený stav:

Náhodným výberom boli vyžiadané originály príjmových pokladničných dokladov (ďalej v 
texte „PPD“) a výdavkových pokladničných dokladov (ďalej v texte „VPD“), ktoré boli 
v pokladničnom hárku hlavnej pokladničnej knihy zapísané pod poradovým číslom:

Pokladňa č. 1: PPD: č.21711014, č. 21711860; VPD: 21750958, 21751032. Vystavené 
PPD a VPD sú v súlade so Zák. 431/2002 Z.z. §10 odst. 1 a spĺňajú všetky náležitosti 
podľa citovaného zákona.

Pokladňa č. 2: PPD: č.11705534, č.11705537; VPD: č. 11750330, 11750365. Vystavené 
PPD a VPD sú v súlade so Zák. 431/2002 Z.z. §10 odst. 1 a spĺňajú všetky náležitosti 
podľa citovaného zákona.

Podateľňa: PPD: č. 066176, č. 066182, č.066184. Vystavené PPD sú v súlade so Zák. 
431/2002 Z.z. §10 odst. 1 a spĺňajú všetky náležitosti podľa citovaného zákona.

Mestská polícia: VPD: č. 21750970, č. 21751042. Vystavené VPD sú v súlade so Zák. 
431/2002 Z.z. §10 odst. 1 a spĺňajú všetky náležitosti podľa citovaného zákona.

D) Vykonávanie pokladničných operácií v pokladničnej knihe

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:
• Podľa čl. 5 bod 1 Smernice pokladne sú pokladničné knihy vyhotovené:

a) elektronicky v programe ISS CORA GEO
b) ručne v papierovej forme (v prípade príručných pokladníc)

• Podľa čl. 5 bod 2 citovanej smernice vyššie printová pokladničná kniha musí byť viazaná a 
z nej každá strana obsahuje:

a) označenie, že ide o pokladničnú knihu,
b) názov organizácie,
c) obdobie, ktorého sa pokladničná kniha týka,
d) poradové číslovanie stránok začínajúc číslom 1 a počet číslovaných stránok 

uvedených na začiatku knihy,
e) na každej stránke predtlač, umožňujúcu zápisy pokladničných operácií,
f) stanovenie výšky pokladničného zostatku.

• Podľa čl. 5 bod 3 Smernice pokladne sa zostatok pokladničnej hotovosti v pokladničnej knihe 
vykazuje každý deň, pokiaľ sa uskutočnila aspoň jedna pokladničná operácia.

b) Zistený stav:

Pokladničné knihy v Pokladni č.1, č.2.; v Mestskej polícii sú vedené elektronicky v programe 
ISS CORA GEO a obsahujú všetky náležitosti uvedené v Smernici pokladne.
V Podateľni mesta je pokladničná kniha vedená v printovej podobe a obsahuje všetky 
náležitosti uvedené v Smernici pokladne.
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E) Vykonávanie základnej finančnej kontroly na pokladničných dokladoch

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu upravujúcu systém finančného riadenia 
a finančnej kontroly Mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „Smernica“).

b) Zistený stav:

Prekontrolované bolo vykonávanie základnej finančnej kontroly na náhodne vybraných 
PPD a VPD za rok 2017, kde bolo zistené, že kontrolované subjekty vykonávajú základnú 
finančnú kontrolu v súlade s cieľmi ustanovenými v § 6 odst. 4 Zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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