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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 22.06.2017 číslo /2017

K bodu: Správy o výsledku kontroly :

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

B. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:
Správy o výsledku kontroly:

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

B. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR'v meste Liptovský 
Mikuláš v roku 2016

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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A. Správa z vykonanej kontroly

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

I.

zostatku

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: Základná škola s materskou školou, Liptovský Mikuláš 
Adresa: Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
Právna forma: rozpočtová organizácia mesta

II.

42 221 978

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 130/2017 zo dňa 15.12.2016

III.

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.

• kontrola vybratej vzorky nadobudnutého hnuteľného dlhodobého hmotného majetku (inventár 
kancelárie riaditeľa školy)

IV.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 2/KO/2017 (ďalej len „ návrh 
správy“) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

V.

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, 
ktorý bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 03.05.2017

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

nedostatkov a na odstránenie ich príčin.

VI.

Kontrolovaný subjekt sa v rámci určenej lehoty HK dňa 04.05.2017 vyjadril, že nepodáva 
námietky k zisteným nedostatkom.

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:

VII.
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Nedostatok č.1

Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu pokladne účinnú od 01.01.2015, ktorá 
upravuje vykonávanie operácií s hotovosťou a jej evidovanie. Kontrolou Smernice bolo 
zistené, že Smernica nie je upravená podľa platného Zák. č. 357/20015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite s účinnosťou od 01.01.2016.

Odporúčanie č. 1:

Kontrolný orgán odporúča kontrolovanému subjektu vypracovať aktuálnu Smernicu 
pokladne podľa Zák. č. 357/20015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

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. 357/20015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

Odporúčanie č.2

Kontrolný orgán odporúča kontrolovanému subjektu vypracovať aktuálnu Smernicu o 
obehu účtovných dokladov podľa Zák. č. 357/20015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich 
vzniku:

HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatrení v lehote do 30.05.2017. 
Kontrolovaný subjekt doručil v stanovenej lehote prijaté opatrenia.

VIII.

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

HK určil kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení najneskôr do 30.06.2017. V čase vypracovania správy plynula kontrolovanému 
subjektu určená lehota.

IX.

Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Správe o výsledku kontroly.

X.
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Príloha č. 1: k SPRÁVE z vykonanej kontroly 
Číslo kontroly: 2/KO/2017

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

a) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
b) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. („ďalej v texte len Zák. č. 431/2002 Z.z.“)
c) Zákon č. 375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. („ďalej v texte len Zák. č. 357/2015 Z.z.“)

I.

2. Vnútorný predpis mesta
a) Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v spojení s § 18e 

Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 22 ods. 1 a 3 Zák. č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš účinné od 15.05.2012 v znení 
zmien a doplnkov schválených 13.12.2012, 27.06.2013 a 23.10.2014

c) Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v meste Liptovský Mikuláš
d) Metodické usmernenie k aplikácii nového zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite a k dodržiavaniu Zásad finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly 
v meste Liptovský Mikuláš

3. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu:
a) Zriaďovacia listina v znení §22 ods. 2 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 
01.09.2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 06.09.2012 schválené MsZ a Dodatku č. 2 
schválené MsZ dňa 8.11.2012

b) Interná smernica o obehu účtovných dokladov s účinnosťou od 01.09.2014
c) Vnútorná smernica Č.1/2016/SM upravujúca systém finančného riadenia a finančnej 

kontroly v ZŠ s MŠ, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš
d) Interná smernica na vedenie pokladne s účinnosťou od 01.01.205

Krátky opis výkonu kontroly
V rámci predmetu kontroly kontrolný orgán preveroval:
A. či je dodržaný pokladničný limit v súlade s Článkom 2 Smernice pokladne a je vykonávaná 

inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa §30 ods. 2 Zákona o účtovníctve 
a Článku 10 Smernice pokladne

B. či zamestnanci ZŠ s MŠ zodpovední za manipuláciu s pokladničnou hotovosťou majú 
uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti ■

C. či pokladničné doklady (príjmové a výdavkové) obsahujú všetky náležitosti v súlade s ust. § 
10 ods. 1 Zák. č.431/2002 Z.z. a podľa Článku 5 Smernice pokladne,

D. či sú vykonávané pokladničné operácie v pokladničnej knihe v súlade s Článkom 4 
Smernice pokladne,

E. či na pokladničných dokladoch je vykonávaná základná finančná kontrola v zmysle Zák. č. 
357/2015 Z.z.

F. či vykonaná inventarizácia DHM je v súlade so skutočným stavom majetku súlade s ust. 
§30 odst.1 Zák. č. 431/2002 Z.z.

II.
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Kontrolovaná dokumentácia, Priebeh kontroly

Kontrolovaný subjekt je rozpočtovou organizáciou mesta, zriadenou zriaďovateľskou listinou 
dňa 06.06.2012 upravenou dodatkom č.1 a dodatkom č.2 v znení § 22 ods. 2 zákona 
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

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 700 €, ktorý bol následne upravený 
zmenou pokladničného limitu v pokladni dňa 22.7.2015, s účinnosťou od 1.8.2015, kedy sa 
pokladničný limit v pokladni určil vo výške 900 €.

• Podľa ČI. 10 Internej smernice na vedenie pokladne sa peňažné prostriedky v hotovosti 
inventarizujú najmenej štyrikrát za účtovné obdobie ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka podľa §29 ods.3 zákona o účtovníctve. Zistený skutočný stav sa uvedie 
inventúrnom súpise podľa § 30 ods.2 zákona o účtovníctve.

b) Zistený stav:

Dňa 10.04.2017 o 9:30 bola vykonaná fyzická kontrola pokladničného zostatku 
u kontrolovaného subjektu. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel medzi pokladničnou 
hotovosťou podľa pokladničnej knihy vedenou elektronicky a fyzicky zistenou pokladničnou 
hotovosťou.
Zároveň pokladničná hotovosť vo výške 437,00 € neprekročila stanovený pokladničný limit 
pokladne upravený dňa 22.7.2015.

Ďalej bolo prekontrolované vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, 
keď bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykonal v kontrolovanom období inventarizáciu 
pokladne ku dňu 31.12.2016 v súlade s ČI. 10 Internej smernice na vedenie pokladne.
Z vykonanej inventarizácie boli podľa ČI. 10 Internej smernice vypracovaný „Inventúrny 
súpis“, ktorý obsahoval : dátum vykonania inventarizácie, meno a priezvisko zodpovedného 
zamestnanca, meno a priezvisko riaditeľa kontrolovaného subjektu, zostatok v pokladni 
podľa záznamov v pokladničnej knihe, zistenú pokladničnú hotovosť, podpis zodpovednej 
osoby za vedenie pokladne, podpis riaditeľa a komisie, ktorý kontrolu vykonali a stav 
pokladničných hotovostí rozpísaných podľa ks a hodnoty.
Súčasne bola vykonaná funkčná kontrola pokladničnej hotovosti a inventarizácia 
pokladničnej hotovosti tak ako je dané v Internej smernici a v zákone o účtovníctve, a to 
najmenej raz za štvrťrok. Funkčná kontrola a inventarizácia bola vykonaná dňa 15.03.2016, 
23.06.2016, 15.09.2016 a 23.11.2016.
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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.

• Podľa internej smernice ČI.6 vychovávateľka ŠKD vyberá finančné prostriedky za čiastočnú 
úhradu nákladov za ŠKD, pričom vychovávateľka má podpísanú dohodu o hmotnej 
zodpovednosti.

b) Zistený stav:

A.J. 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.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 a násl. Zákona 311/2001 Z.z je uzatvorená 
medzi ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš, zastúpená riaditeľom školy 
a zamestnankyňami v ŠKD, ktoré sú zodpovedné za výber čiastočnej úhrady. Takúto dohodu 
o hmotnej zodpovednosti uzatvorili zamestnankyne Mgr.L. L, Z. P., S. L., Bc. A. J., M. K. 
a Mgr. J. K.

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 dva príjmové pokladničné doklady (ďalej v texte 
„PPD“) a štyri výdavkové pokladničné doklady (ďalej v texte „VPD“), ktoré boli 
v pokladničnom hárku hlavnej pokladničnej knihy zapísané pod poradovým číslom PPD : 
1/2017 a 26/2017 a VPD 2/2017, 3/2017, 27/2017 a 98/2017.
VPD zapísaný pod poradovým číslom 98/2017 zo dňa 7.4.2016 v čase výkonu kontroly 
nemal vyznačené účtovacie predpisy. Tie budú doplnené nasledujúci mesiac - máj 2017,
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kedy všetky účtovné doklady budú poskytnuté zriaďovateľovi, ktorý zodpovedá za 
zaúčtovanie do systému na základe Zmluvy č.239/2017/Škol o poskytovaní služieb. 
Ostatné vystavené PPD a VPD boli v súlade so Zák. 431/2002 Z.z a spĺňali všetky 
náležitosti podľa citovaného zákona.

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 elektronickej forme, 

kde je uvedené názov organizácie a obdobie ktorého sa týka
• Podľa čl. 4 bod 1 citovanej smernice vyššie elektronická pokladničná kniha obsahuje dva 

hárky, prvý vykazuje obraty a v druhom je zaznamenaná kontrola hotovosti za príslušný 
mesiac.

Prvá časť pokladničného hárku obsahuje :
a) Deň, mesiac, rok
b) Poradové číslo, pod ktorým je účtovný doklad zaúčtovaný v pokladničnom hárku
c) Účel
d) Príjmy a výdavky hotovosti
e) Zostatok pokladničnej hotovosti
f) Zodpovedná osoba za účtovanie v pokladničnej knihe

Druhá časť pokladničného hárku obsahuje :
a) Kontrolu hotovosti v pokladničnom hárku
b) Rekapitulácia PPD a VPD
c) Podpisy riaditeľa školy a pokladníka
d) Pečiatka organizácie

b) Zistený stav:

Hárok pokladničnej knihy je vedený elektronicky 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.239/2017/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 Č.1/2016/SM, ktorá upravuje systém 
finančného riadenia a finančnej kontroly v Základnej škole s materskou školou, 
Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „Smernica Č.1/2016/SM“). 
Súčasťou smernice Č1/2016/SM je uvedený zoznam zamestnancov poverených riaditeľom 
školy vykonávať základnú finančnú kontrolu, ktorými sú ekonomický pracovník školy 
a zástupkyne riaditeľa školy. Kontrolovaný subjekt vykonáva predmetnú základnú finančnú 
kontrolu v pečiatke resp. predtlači.
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b) Zistený stav:

Prekontrolované bolo vykonávanie základnej finančnej kontroly na náhodne vybraných 
PPD a VPD v roku 2017, kde bolo zistené, že finančná kontrola bola vykonaná:

1,na VPD 2/2017, 3/2017, 27/2017 a 98/2017 v odtlačku pečiatky podľa Smernice 
Č.1/2016/SM
2,na PPD 1/2017, ktorým bol prijatý finančná hotovosť -preddavok do pokladne bola 
základná finančná kontrola vykonaná v odtlačku pečiatky podľa Smernice Č.1/2016/SM, 
PPD 26/2017, ktorým bol odvod príspevku ŠKD do pokladne bola základná finančná 
kontrola vykonaná na rekapitulačnom liste a zároveň bol tento príspevok odvedený do 
banky.

F. Inventarizácia hnuteľného dlhodobého hmotného majetku - vybratá vzorka (inventár
kancelárie riaditeľa školy)

a) Zistený stav:

a) bolo prekontrolované vykonávanie inventarizácie majetku, keď bolo zistené, že 
kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu DHM k 31.12.2016,
Inventarizácia majetku bola vykonaná na základe príkazného listu riaditeľa školy č. 
1/2016 zo dňa 12.10.2016,
V zmysle zákona č.431/2002 o účtovníctve bola menovaná čiastková inventarizačná 
komisia, ktorá vykonala fyzickú inventúru,
Z vykonanej inventarizácie boli vypracované „Inventúrne súpisy“, ktoré obsahovali 
náležitosti podľa § 30 odst. 2 Zák. č. 431/2002 Z.z.,
K inventarizácii majetku kancelárie riaditeľa školy boli kontrolovaným subjektom 
dodané nasledovné dokumenty:
• Inventúrny súpis majetku kancelárie riaditeľa školy (miestnosť č. 105), kde bol 

majetok odkontrolovaný po jednotlivých položkách z rokov 2001,2003, 
2010,2011,2013, 2014, 2015 a 2016. Celková hodnota nadobudnutého majetku 
kancelárie riaditeľa školy za vyššie uvedené roky je v sume 6 036,60€.

• Fyzicky bola skontrolovaná faktúra č. 2161/14 zo dňa 21.02.2014 v sume 
3 833,82€; dodací list č. 2168/1 M; objednávka č. 7/2104; zápis z prieskumu trhu 
a výber uchádzača; zverejnenie zadávania zákazky v zmysle §9 odst. 9 Zák. č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní; výpis z účtu. Všetky uvedené doklady boli 
v hodnote 3 833,82€ a bola vykonaná predbežná finančná kontrola podľa §9 
odst.2a3 Zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole platná v roku nadobudnutia 
majetku.

b)

c)

d)

e)

G. Vyjadrenie riaditeľa školy k obstaraniu nákupu inventáru

Dňa 28.04.2017 HK požiadal riaditeľa kontrolovaného subjektu o súčinnosť a odôvodnenie nákupu 
inventáru kancelárie riaditeľa školy. Vyjadrenie riaditeľa školy bolo doručené ÚHK dňa 03.05.2017, 
kde sa vyjadril o dôvodoch nákupu nového nábytku v kancelárii riaditeľa školy : „V mesiaci január 
2014 boli kontrolovanému subjektu vrátené finančné prostriedky za elektrickú energiu v celkovej 
výške 4 195 €. Dlhšie sa plánovalo vybaviť zborovňu roč. 5-9. novým nábytkom, pretože tá bola 
zariadená sektorovým nábytkom z roku 1982, skrinky boli opotrebované, polámané, dvierka 
a pánty sa rozpadali, preto sa rozhodli presunúť nábytok, ktorý bol pôvodne v riaditeľni školy do 
zborovne roč. 5-9.
To sa javilo ako najlepšie riešenie, nakoľko každá skrinka bola vybavená zámkom, a tak si v nej
mohol každý učiteľ uchovať svoje osobné veci. Veľká skriňa slúži tak na uschovanie CD 
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prehrávačov, ako i notebookov a ostatných elektronických a didaktických pomôcok. Za vrátené 
finančné prostriedky sa tak vybavila riaditeľňa novým skrinkovým, skriňovým a kancelárskym 
nábytkom v celkovej výške 3 532,80 € a zborovňa sa dovybavila komodou v celkovej výške 301,02
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B. Správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
NKÚ na meste Liptovský Mikuláš č. 3/KO/2Q17.

I. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR
na meste Liptovsky Mikuláš v roku 2016

II. Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad 
Adresa: Štúrova 1989/41 , 031 01 Liptovský Mikuláš

Kontrola bola vykonaná:
Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 130/2017 zo dňa 15.12.2016

III.

Cieľ kontroly:
je preverenie, či kontrolovaný subjekt splnil opatrenia na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou NKÚ SR na meste Liptovský Mikuláš

Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 3/KO/2017 (ďalej len,, správa“) na 
oboznámenie kontrolovanému subjektu:

IV.

V.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, 
ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 17.05.2017

VI. Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č. 2 k tejto Správe o výsledku kontroly.

Príloha č. 2: k SPRÁVE z vykonanej kontroly 
Číslo kontroly: 3/KO/2017

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:
a) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
b) Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene 

a doplnení niektorých zákonov
c) Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

I.

2. Vnútorný predpis mesta
a) Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš účinné od 15.05.2012 v znení 

zmien a doplnkov schválených 13.12.2012, 27.06.2013 a 23.10.2014
b) Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v meste Liptovský Mikuláš
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c) Príkazný list primátora mesta č. 21/2016 k odstráneniu nedostatkov podľa Protokolu 
o výsledku kontroly NKÚ SR

d) Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš

3. Iná dokumentácia
a) Protokol o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení 

z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách
b) Hodnotiaca správa plnenia opatrení

Krátky opis výkonu kontroly
V rámci predmetu kontroly kontrolný orgán preveroval:

II.

Na základe Protokolu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
(NKÚ), ktorý v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 vykonal kontrolu verejných financií, majetku 
a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v meste Liptovský Mikuláš primátor mesta Liptovský 
Mikuláš na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov vydal Príkazný list č.21/2016 dňa 
21.12.2016. V príkaznom liste bolo uložených 17 opatrení, splnených bolo 17 opatrení, ktorých 
plnenie je nasledovné :

1. Opatrenia na odstránenie nedostatkov odporúčaných NKÚ SR

Opatrenie č.1:
Ukončiť živnostenskú činnosť mesta.
Z : vedúca právneho odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Podnikateľská činnosť mesta vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na 
dokladoch o živnostenskom oprávnení bola ukončená ku dňu 7.12.2016.
Opatrenie č. 2:
Zabezpečiť správny postup výpočtu úverovej zadlženosti a dlhovej služby mesta vrátane 
započítania finančného výkazu FIN 1-12 vrátane údajov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta.
Z : vedúca finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. V prílohe k záverečnému účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 - v tabuľke 
výpočtov úverovej zadlženosti je samostatne vyčíslená suma z výkazu FIN 1-12 a následne je 
spracovaný výpočet úverovej zadlženosti. O uvedenom nedostatku boli oboznámení príslušní 
zamestnanci učtárne dňa 20.1.2017.
Opatrenie č.3:
Zabezpečiť úpravu VZN o poskytovaní dotácií, v ktorom budú konkretizované podmienky, ktoré 
patria pre dotácie poskytnuté formou grantových schém, formou priamo z rozpočtu a pre tie, ktoré 
sú poskytnuté na základe schválenia v priebehu rozpočtového roka.
Z: vedúca odd. mládeže, športu a kultúry
Plnenie :
Úloha splnená. Špecifikácia rôznych foriem dotácií z rozpočtu mesta - dotácie v zmysle 
grantových výziev, dotácie priamym zapojením v rozpočte mesta na daný kalendárny rok 
a dotácie primátora mesta je súčasťou nového schváleného VZN č. 15/2016/VZN o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta účinnom od 9.12.2016. Predmetné formy dotácií rieši čl. 3 ods. 1 
uvedeného nariadenia mesta. Školenie gestorov programového rozpočtu a dotknutých 
zamestnancov mestského úradu k novému VZN č. 15/2016 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu mesta sa uskutočnilo dňa 8.12.2016.

T: 31.1.2017

T: 31.1.2017

T : 31.1.2017
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2. Vlastné opatrenia prijaté mestom na odstránenie nedostatkov zistených počas výkonu
kontroly NKU SR

Opatrenie č. 1:
Zakomponovať do pracovnej náplne zodpovedných zamestnancov aj povinnosť rozpisu záväzných 
ukazovateľov rozpočtu na organizácie v súlade s programovým rozpočtom.
Z : vedúci odboru školstva
Plnenie :
Úloha splnená. Zodpovednému zamestnancovi oboru školstva MsÚ bola v zmysle opatrenia 
doplnená pracovná náplň v popise pracovnej náplne pod bodom č. 13.
Opatrenie č. 2:
Uviesť do súladu vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa živnostenského registra 
a v záverečnom účte.
Z: vedúca odboru právneho a finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Podnikateľská činnosť mesta Liptovský Mikuláš bola ukončená dňa 7.12.2016, 
vrátane vykonávania inzertnej činnosti. V záverečnom účte mesta za rok 2016 je v bode 8 Údaje 
o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti (str.26) uvedené, že mesto v roku 2016 nemalo 
žiadnu podnikateľskú činnosť. V poznámkach individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, v časti 
3 je uvedený aktuálny štatutárny zástupca mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., 
primátor mesta.
Opatrenie č. 3:
Zabezpečiť preškolenie gestorov programového rozpočtu k správnemu zatrieďovaniu rozpočtových 
položiek
Z : prednostka MsÚ, vedúca finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Školenie 14-tich gestorov a zamestnancov MsÚ o správnosti postupov účtovania 
a zatrieďovania podľa rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní výdavkov sa uskutočnilo dňa 1.2.2017.
Opatrenie č. 4:
Zabezpečiť preškolenie gestorov programového rozpočtu k správnemu postupu pri poskytovaní 
a zúčtovaní dotácií podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Z : prednostka MsÚ, gestori rozpočtu, ved. finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Preškolenie gestorov programového rozpočtu a dotknutých zamestnancov 
mestského úradu zameraného na nové VZN č. 15/2016 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu mesta sa uskutočnilo dňa 8.12.2016.
Opatrenie č. 5:
Zabezpečiť preškolenie gestorov programového rozpočtu k správnemu postupu pri kontrole 
zúčtovania dotácií poskytovaných podľa VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta 
Z : prednostka MsÚ, gestori rozpočtu, ved. finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Preškolenie gestorov programového rozpočtu a dotknutých zamestnancov 
mestského úradu zameraného na nové VZN č. 15/2016 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu mesta sa uskutočnilo dňa 8.12.2016.
Opatrenie č. 6:
Zabezpečiť oboznámenie útvarov zabezpečujúcich verejné obstarávanie so zisteným nedostatkom 
a poučenie o správnom postupe.
Z : prednostka MsÚ, gestori rozpočtu, ved. finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. O uvedenom nedostatku bol 16.2.2017 oboznámený zamestnanec MsÚ 
zodpovedný za VO a jeho nadriadený a dňa 17.3.2017 zamestnanci zodpovední za VO 
v mestskej polícií.

T : 31.1.2017

T: 31.3.2017

T : 31.3.2017

T : 31.3.2017

T : 31.3.2017

T : 31.3.2017

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96, 
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111

13

mailto:lmikulas@mikulas.sk


Opatrenie č. 7:
Zabezpečiť preškolenie zamestnancov učtárne o správnosti postupov účtovania a zabezpečiť, aby 
tieto pravidlá boli dostatočne ošetrené aj v interných postupoch.
Z : vedúca finančného odboru
Plnenie:
Úloha splnená. Vedúca finančného odboru postúpila dňa 31.1.2017 všetkým gestorom Metodické 
usmernenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v aktuálnom znení, kde sú o.i. 
vysvetlenia k jednotlivým položkám rozpočtovej klasifikácie. Preverená bola správnosť postupu 
predpisu záväzku, ktorý je počnúc 1.8.2016 dodržiavaný a predpis záväzku sa uskutočňuje v deň 
uskutočnenia účtovného prípadu. Mesačne sa kontroluje stav záväzkov a pohľadávok v lehote 
apo lehote splatnosti v zmysle internej smernice primátora mesta Č.7/2017/INO o vymáhaní 
pohľadávok. Dennou kontrolou správnosti účtovania a vykazovania skutočnosti o účtovných 
prípadoch zaznamenaných na príslušných účtoch hlavnej knihy za bežné obdobie a pri 
zostavovaní riadnej účtovnej závierky poverila vedúcu oddelenia rozpočtu, účtovníctva a majetku. 
Zamestnanci učtárne boli oboznámení a preškolení k uvedenému nedostatku 20.1.2017.
Opatrenie č. 8 :
Zabezpečiť preškolenie zamestnancov učtárne o správnosti postupov účtovania a zabezpečiť, aby 
tieto pravidlá boli dostatočne ošetrené aj v interných predpisoch.
Z : vedúca finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Zamestnanci učtárne boli oboznámený a preškolený o správnosti postupov 
účtovania dňa 20.1.2017.
Opatrenie č. 9 :
Zabezpečiť dvojstupňový kontrolný systém tvorby zmlúv k predajom majetku, ich schvaľovania 
a kontroly plnenia zmlúv a dojednaní v nich v interných postupoch a v pracovných náplniach 
zamestnancov právneho odboru.
Z : vedúca právneho odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Pracovné náplne šiestim zamestnancov právneho odboru boli dňa 28.2.2017 
doplnené o povinnosť zabezpečenia dvojstupňového kontrolného systému pri tvorbe zmlúv 
k predaju majetku, k nájmom majetku a k ostatným zmluvám ktoré vypracováva a zodpovedá za 
plnenia dohodnutých zmluvných podmienok. O uvedenom nedostatku boli zamestnanci právneho 
odboru oboznámený dňa 28.3.2017.
Opatrenie č.10 :
Zabezpečiť dvojstupňový kontrolný systém tvorby zmlúv k nájmom majetku, ich schvaľovania 
a kontroly plnenia zmlúv a dojednaní v nich v interných postupoch a v pracovných náplniach 
zamestnancov odboru právneho a oddelenia správy bytov a nebytových priestorov.
Z : vedúca odboru právneho, vedúca odboru vnútornej správy
Plnenie :
Úloha splnená. Pracovné náplne siedmych zamestnancov oddelenia správy bytov a nebytových 
priestorov boli dňa 16.2.2017 doplnené o povinnosť zabezpečenia dvojstupňového kontrolného 
systému pri tvorbe zmlúv k nájmom majetku, ich schvaľovaniu a kontrole plnenia zmlúv 
a dojednaní v nich v interných postupoch. O uvedenom nedostatku boli zamestnanci oddelenia 
správy bytov oboznámení dňa 24.3.2017.
Opatrenie č. 11 :
Zabezpečiť preškolenie zamestnancov učtárne o správnosti postupov účtovania a zabezpečiť, aby 
tieto pravidlá boli dostatočne ošetrené aj v interných postupoch 
Z : vedúca finančného odboru
Plnenie :
Úloha splnená. Zamestnanci učtárne boli preškolení o správnosti postupov účtovania dňa 
20.1.2017.

T : 31.3.2017

T : 31.3.2017

T : 31.3.2017

T: 31.3.2017

T : 31.3.2017
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Opatrenie č. 12 :
Nakoľko v priebehu roku 2015 už boli urobené opatrenia k vymáhaniu pohľadávok mesta, 
pokračovať v tomto postupe a určiť zamestnancov, ktorí sa budú priebežne venovať pohľadávkam, 
ich vymáhaniu a sankcionovaniu omeškaných platieb, odkontrolovať aktuálnosť vnútorných 
smerníc a zabezpečiť, aby bola táto oblasť dostatočne ošetrená aj týmito predpismi.
Z : vedúca odboru právneho, vedúca odboru finančného 
Plnenie :
Úloha splnená. Za účelom riešenia neuspokojivého stavu v oblasti vymáhania pohľadávok mesta 
bola vypracovaná nová Smernica o vymáhaní peňažných pohľadávok Č.7/2017/INO, účinná od 
1.4.2017. Povinnosť kontrolných postupov a vymáhania pohľadávok bola uložená zodpovedným 
zamestnancom za oblasť miestnych daní, poplatkov a komunálny odpad a za oblasť na nájomnom 
a službách spojených s nájmom bytov, nebytových priestorov a v ubytovni. O uvedenom 
nedostatku boli oboznámení zamestnanci oddelenia miestnych daní a poplatkov dňa 15.3. 
a 24.3.2017 a zamestnanci oddelenia správy bytov a nebytových priestorov dňa 24.3.2017 
a 31.3.2017.

T: 31.3.2017

Opatrenie č. 13 :
Zadať opatrenia na odstránenie nedostatkov, dodržať termíny určené v zápisnici o prerokovaní 
protokolu a výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016. Zaviesť 
pravidelný systém priebežnej kontroly dodržiavania opatrení z predchádzajúcich kontrol NKÚ SR.

T : Príkazný list: 21.1.2017 
Kontrola opatrení: 20.4.2017

Z : prednostka MsU

Plnenie :
Úloha splnená. Prednostka MsÚ vypracovala opatrenia na odstránenie nedostatkov formou 
Príkazného listu primátora mesta č. 21/2016 zo dňa 21.12.2016. Na gremiálnej porade MsÚ 
konanej dňa 16.1.2017 boli vedúci odborov a oddelení MsÚ, náčelník Mestskej polície a hlavný 
kontrolór oboznámení s Protokolom o výsledku kontroly NKÚ SR a opatreniami prijatými na 
odstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcimi z Príkazného listu primátora mesta č.21/2016. 
Hodnotiaca správa o plnení opatrení prijatých Príkazným listom primátora mesta č.21/2016 
k odstráneniu nedostatkov podľa Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR bola vypracovaná dňa 
27.3.2017 a postúpená listom NKÚ SR 27.3.2017. O uvedených skutočnostiach boli oboznámení 

zamestnanci na operatívnych poradách jednotlivých odborov a oddelení a MsP.
Opatrenie č. 14 :
Zabezpečiť informovanie hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru o zistených nedostatkoch.
Z : prednostka MsÚ
Plnenie :
Úloha splnená. Hlavný kontrolór sa zúčastnil gremiálnej porady MsÚ konanej dňa 16.1.2017 na 
ktorej bol prerokovaný Protokol o výsledku kontroly NKÚ SR a Príkazný list č.21/2016 primátora 
mesta k odstráneniu nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR. Dňa 6.3.2017 boli za účasti 
prednostky MsÚ oboznámení o výsledku kontroly NKÚ aj zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra.

T: 31.3.2017
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