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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 27. 07. 2018 číslo /2018

K bodu: Správy o výsledku kontroly:

A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií 

a pokladničného zostatku: Materská škola Vranovská, Liptovský Mikuláš

B. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií 

a pokladničného zostatku: Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správy o výsledku kontroly:

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

Materská škola Vranovská č. 601, Liptovský Mikuláš,

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

Komunitné centrum „ Nový svet“ Hlboké, Športová 1190/4, Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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A. 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 vz.n.p. nasledovnú 
Správu o výsledku kontroly.

I.

Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných oparácií
a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte.

II.

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: Materská škola
Adresa: Vranovská 601,031 01 Liptovský Mikuláš 
Právna forma: rozpočtová organizácia mesta
(ďalej len kontrolovaný subjekt)

III.

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 89/2017 zo dňa 16.11.2017.

IV.

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.

V.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 3/KO/2018 (ďalej len „Návrh 
správy11) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

VI.

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý bol 
doručený kontrolovanému subjektu dňa 25.06.2018.

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.

HK v Návrhu správy určil kontrolovanému subjektu lehotu na podanie námietok najneskôr do 
29.06.2018.

Kontrolovaný subjekt sa v rámci určenej lehoty HK dňa 26.06.2018 vyjadril, že nepodáva 
námietky k zisteným nedostatkom.

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

3

mailto:lmikulas@mikulas.sk


K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolovaný subjekt taktiež 
námietky nepodal.

VIII. Sumárny 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:

Nedostatok č.1

Kontrolovaný subjekt nemá vypracovanú Smernicu vedenia pokladne, ktorá usmerňuje 
vykonávanie operácií s hotovosťou a jej evidovanie, z tohto dôvodu kontrolný orgán vychádzal zo 
Smernice obehu účtovných dokladov č. 1/2009.

Odporúčanie:

Kontrolný orgán odporúča vypracovať Smernicu vedenia pokladne.

Nedostatok č.2

Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu o obehu účtovných dokladov s platnosťou od 
12.03.2009 a s prechodom na EURO s platnosťou od 01.01.2009., 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 materskej 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) Zapracovať do aktuálnej Smernice o obehu účtovných dokladov podpisové práva všetkých 
zodpovedných zamestnancov.

Nedostatok č.3

Kontrolou bolo zistené, že zamestnankyňa poverená vedením pokladne má uzatvorenú Dohodu 
o hmotnej zodpovednosti Okresným úradom Liptovský Mikuláš zo dňa 01.04.1997. Pracovná 
zmluva bola upravená Dohodou o zmene pracovnej zmluvy od 01.01.2005.

Odporúčanie:

Kontrolný orgán odporúča kontrolovanému subjektu uzatvoriť Dohodu o hmotnej zodpovednosti 
medzi zamestnankyňou a Materskou školou, Vranovská č. 601, Liptovský Mikuláš v zmysle §182 
Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.

Nedostatok č. 4

Kontrolou bolo zistené, že v pokladničnej knihe a pokladničnom hárku za mesiace február až máj 
2018, boli prekontrolované účtovné zápisy PPD a VPD, keď bolo zistené, že účtovné zápisy sú 
usporiadané chronologicky za sebou narastajúcim spôsobom, ale s chybou, keď vo februári 2018 
bolo pri druhom poradovom čísle zle zapísané poradové číslo a z toho dôvodu sa pokračovalo 
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inými poradovými číslami, čím došlo k nesúladu medzi pokladničnou knihou a účtovnými zápismi 
PPD a VPD čím nebol dodržaný Zák. 431/2002 Z.z. § 10 bod 1) a § 12 bod 1) písm. a).

Odporúčanie:

Kontrolný orgán odporúča postupovať v pokladničnej knihe a účtovných zápisoch podľa Zák. č. 
431/2002 Z.z. § 10 bod 1) a § 12 bod 1) písm. a), a podľa vypracovanej Smernice vedenia 
pokladne.

Priebeh kontroly:

Kontrolovaný subjekt je rozpočtovou organizáciou mesta, zriadenou zriaďovateľskou listinou dňa 
29.11.2004 s účinnosťou od 01.01.2005.

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Podľa Smernice obehu účtovných dokladov (ďalej v texte len „Internej smernice“) pokladničný 
limit stravného ŠJ je maximálne 160,-€, pre MŠ preddavku a poplatku podľa Vyhlášky č. 
353/1994 v znení neskorších predpisov spolu je stanovený maximálne do výšky 250 ,- €.

• Kontrolovaný subjekt vykonáva inventarizáciu 4 krát ročne za účtovné období. Účtovnú závierku 
podľa § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve zostavuje k 31.12. Zistený skutočný stav sa uvedie v 
inventúrnom súpise podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.

b) Zistený stav:

Dňa 29.05.2018 o 10.25 hod. 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 15,61 € neprekročila stanovený pokladničný limit 
pokladne podľa Internej smernice .

Ďalej bolo prekontrolované vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, keď 
bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu pokladne k 23.03.2018.
Z vykonanej inventarizácie bol 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.

Kontrolovaný subjekt nemá vypracovanú Smernicu vedenia pokladne z toho dôvodu 
kontrolný orgán vychádzal z Internej smernice v ktorej nie je uvedený spôsob vykonávania 
inventarizácie peňažných prostriedkov.

A. Funkcia pokladník a dohoda o hmotnej zodpovednosti

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:
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• Podľa Internej smernice ČI.3 je funkciou pokladník poverený zamestnanec
zamestnávateľom, pričom má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovedností v zmysle 
ustanovenia § 182 Zákonníka práce č.311/2001 Z.z.

b) Zistený stav:

V. B. 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 MŠ Vranovská uzatvorenú s Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš zo dňa 01.04.1997.
Dohodu o zmene obsahu pracovnej zmluvy má zamestnankyňa V. B. uzatvorenú dňa 
18.03.1997 s Okresným úradom Liptovský Mikuláš.
Dňa 22.02. 2005 riaditeľka Materskej školy Vranovská v Liptovskom Mikuláši poverila 
zamestnankyňu vedením pokladne a pokladničnej knihy.

B. 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: 
01/2018 a VPD: 02/2018, 06/2018,(február 2018); VPD: 16/2018, 18/2018, ( apríl 2018); 
VPD: 23/2018, 24/2018- k 29.05.2018.
Za mesiace apríl a jún 2018 kontrolovaný subjekt nemal VPD pod poradovým číslami 
16/2018 13.04.2018, 18/2018 zo dňa 24.04.2018, 23/2018 zo dňa 15.05.2018, 24/2018 zo 
dňa 16.05.2018 v čase výkonu kontroly nemal vyznačené účtovacie predpisy. 
Kontrolovaný subjekt podal vyjadrenie, že účtovacie predpisy zaúčtováva poverená 
zamestnankyňa mesta po doručení pokladničných dokladov na mesto a to štvrťročne.

Vystavené PPD a VPD nie sú v súlade so Zák. 431/2002 Z.z § 10 odst.1 a nespĺňajú všetky 
náležitosti podľa citovaného zákona.( Zle zapísané poradové čísla na PPD a VPD.)
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C. Vykonávanie pokladničných operácií v pokladničnej knihe

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:
• Pokladničná kniha evidovaná v elektronickej forme, kde je uvedený názov organizácie 

a obdobie, ktorého sa týka.
• Elektronická 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 elektronickej podobe a obsahuje všetky náležitosti. 
Kontrolovaný subjekt nemá vypracovanú Smernicu vedenia pokladne a nemá ani v Smernici 
o obehu účtovných dokladov uvedené podrobne, čo má obsahovať pokladničná kniha. 
Pokladničná kniha je evidovaná u kontrolovaného subjektu Materská škola Vranovská č. 601, 
Liptovský Mikuláš. K zaúčtovaniu všetkých účtovných prípadov dochádza u zriaďovateľa na 
základe Zmluvy č.240/2017/Škol o poskytovaní služieb, upravujúca problematiku súvisiacu 
s predpisom účtovania a podpisových záznamov zodpovednej osoby za zaúčtovanie 
jednotlivých účtovných dokladov.

V pokladničnej knihe a pokladničnom hárku za mesiace február až máj 2018, boli 
prekontrolované účtovné zápisy PPD a VPD, keď bolo zistené, že účtovné zápisy sú 
usporiadané chronologicky za sebou narastajúcim spôsobom, ale s chybou, keď vo februári 
2018 bolo pri druhom poradovom čísle zle zapísané poradové číslo a z toho dôvodu sa 
pokračovalo inými poradovými číslami, čím došlo k nesúladu medzi pokladničnou knihou 
PPD a VPD a podľa Zák. 431/2002 Z.z. čím nebol dodržaný § 10 bod 1) a § 12 bod 1) písm.
a).

D. Vykonávanie základnej finančnej kontroly na pokladničných dokladoch

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

• Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu o finančnej kontrole č. 1/2017 
v podmienkach MŠ, ktorá upravuje systém finančného riadenia a finančnej kontroly 
v Materskej škole, Vranovská č. 601, Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „Smernica"). 
Súčasťou Smernice je Poverenie riaditeľkou školy pre zamestnankyňu V. B., poverenú 
riaditeľkou školy vykonávať základnú finančnú kontrolu. Kontrolovaný subjekt vykonáva 
predmetnú základnú finančnú kontrolu v pečiatke resp. predtlači.

b) Zistený stav:

Prekontrolované bolo vykonávanie základnej finančnej kontroly na náhodne vybraných 
PPD a VPD v roku 2018, kde bolo zistené, že základná finančná kontrola bola vykonaná 
na všetkých pokladničných dokladoch.:
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PPD: 01/2018 a VPD: 02/2018, 06/2018,( február 2018) ; VPD: 16/2018, 18/2018, ( apríl 
2018); VPD: 23/2018, 24/2018- k 29.05.2018.

Z toho vyplýva, že kontrolovaný subjekt vykonal 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.SPRÁVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „HK“) 
predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte 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.

II. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného
zostatku.

III. Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké 
Sídlo: ul. Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: bez právnej subjektivity, v Organizačnom poriadku MsÚ Liptovský Mikuláš je 

subjekt zaradený v ČI. 38 - odbor sociálny

IV. Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 89/2017 zo dňa 16.11.2017.

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

VI. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 4/KO/2018 (ďalej len „Správy“) na 
oboznámenie kontrolovanému subjektu:
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola s vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá 
bola kontrolovanému subjektu doručená dňa 27.06.2018.

Priebeh kontroly:

A. či je dodržaný pokladničný limit v súlade s Článkom 7 ods. 1 Smernice pokladne a či je 
vykonávaná inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa § 30 ods. 2 Zákona 
o účtovníctve a ČI. 7 ods. 5 Smernice pokladne,

B. či zamestnanci Komunitného centra „Nový svet“ Hlboké, zodpovední za manipuláciu 
s pokladničnou hotovosťou, majú uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti,

C. či pokladničné doklady (príjmové a výdavkové pokladničné doklady) obsahujú všetky náležitosti 
v súlade s ust. § 10 ods. 1 Zák. č. 431/2002 Z. z. a podľa Článku 4 Smernice pokladne,

D. či sú vykonávané pokladničné operácie v pokladničnej knihe v súlade s Článkom 5 Smernice 
pokladne,
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E. či na pokladničných dokladoch je vykonávaná základná finančná kontrola v zmysle § 6 a 7 Zák. 
č. 357/2015 Z. z.

A. Funkcia pokladník a dohoda o hmotnej zodpovednosti

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

Podľa ČI. 3 ods. 1 Smernice pokladne pokladník musí byť výkonom svojej funkcie poverený 
primátorom mesta (v pracovnej zmluve alebo v pracovnej náplni) a musí byť s ním uzatvorená 
dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 182 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.

b) Zistený stav:

V kontrolovanom subjekte za vedenie pokladničnej knihy, vykonávanie pokladničných operácií 
a spravovanie pokladničnej hotovosti zodpovedá na základe pracovnej náplne zo dňa 09.07.2017 
T. D., komunitný pracovník MsÚ v Liptovskom Mikuláši. S uvedeným zamestnancom bola dňa 
01.07.2016 podľa § 182 Zákona č. 311/2001 Z. z. uzatvorená Dohoda o hmotnej zodpovednosti za 
hodnoty zverené na účtovanie, ktorá bola uzatvorená medzi zamestnankyňou a mestom Liptovský 
Mikuláš.

B. Náležitosti pokladničných dokladov (príjmové a výdavkové pokladničné doklady)

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

Podľa ČI. 4 Smernice pokladne:
Pokladničné doklady, na podklade ktorých sa vykonávajú pokladničné operácie musia okrem 
názvu pokladničného dokladu obsahovať:
a) číslo dokladu,
b) názov organizácie (odtlačok pečiatky),
c) dátum vyhotovenia pokladničného dokladu,
d) meno a adresa platiteľa alebo príjemcu,
e) suma číslicami a slovami,
f) účel platby,
g) podpis pokladníka,
h) podpis oprávneného pracovníka (s výnimkou pokladničných dokladov príručných pokladníc) 

schvaľujúceho pokladničnú operáciu.
Pokladničné doklady sú jednotlivé alebo zberné (môžu sa vyhotovovať denne, týždenne, 
maximálne mesačne) a musia sa číslovať podľa poradia zápisov v pokladničnej knihe, v každom 
kalendárnom roku, osobitne príjmové a osobitne výdavkové.

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

. február 2018-PPD: 263/2018, 274/2018 a VPD: 21850142
• apríl 2018 - PPD: 621/2018, 652/2018 a VPD: 21850476
• máj 2018-PPD: 848/2018, 872/2018

Vystavené PPD a VPD sú v súlade s § 10 ods. 1 Zák. č. 431/2002 Z. z., taktiež v súlade s Článkom 
4 Smernice pokladne a spĺňajú všetky náležitosti podľa citovaných predpisov.

C. Vykonávanie pokladničných operácií v pokladničnej knihe

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

Podľa ČI. 5 Smernice pokladne všetky pokladničné doklady na základe vykonaných pokladničných 
operácií sa zapisujú do pokladničnej knihy.
Pokladničné knihy sú vyhotovené:

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

Pokladničné knihy v papierovej forme musia byť viazané a musia mať:
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.

Zostatok pokladničnej hotovosti sa v pokladničnej knihe vykazuje každý deň, pokiaľ sa uskutočnila 
aspoň jedna pokladničná operácia.

b) Zistený stav:

Hárok pokladničnej je vedený v papierovej forme a obsahuje všetky náležitosti podľa ČI. 5 Smernice 
pokladne. Pokladničná kniha je evidovaná u zriaďovateľa kontrolovaného subjektu.

V pokladničnej knihe, pokladničnom hárku bol podľa ČI. 5 bod 3 Smernice pokladne vykazovaný 
zostatok pokladničnej hotovosti vždy, keď sa uskutočnila pokladničná operácia.
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D. Kontrola hotovosti, dodržiavanie pokladničného limitu a inventarizácia peňažných
prostriedkov

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

Podľa ČI. 7 ods. 1 Smernice pokladne, pokladnice môžu mať na konci pracovného dňa hotovosť 
najviac:

• Komunitné centrum Liptovský Mikuláš 100,-€

Podľa ČI. 7 ods. 5 Smernice pokladne účtovná jednotka vykoná inventarizáciu pokladní 1x ročne 
a to k 31.12. Inventarizáciu vykoná komisia menovaná primátorom mesta.

b) Zistený stav:

Dňa 23.05.2018 o 10:30 hod. bola vykonaná kontrolným orgánom fyzická kontrola pokladničného 
zostatku v registračnej pokladni kontrolovaného subjektu. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel 
medzi pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou pokladničnou 
hotovosťou.

Zároveň pokladničná hotovosť vo výške 22,14,-€ neprekročila stanovený limit pokladne podľa 
Internej smernice.

Ďalej bolo prekontrolované vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, keď bolo 
zistené, že kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu pokladní ku dňu 31.12.2017. Z vykonanej 
inventarizácie bol vypracovaný „Inventúrny súpis“, 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 vedenia 
pokladne, podpisy komisie, ktorí kontrolu vykonali a stav pokladničných hotovostí rozpísaných podľa 
ks a hodnoty.

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.

b) Zistený stav:

Prekontrolované bolo vykonávanie základnej finančnej kontroly na náhodne vybraných PPD a VPD 
za rok 2018, kde bolo zistené, že základná finančná kontrola bola vykonaná na všetkých 
pokladničných dokladoch.:

• február 2018 - PPD: 263/2018, 274/2018 a VPD: 21850142
• apríl 2018 - PPD: 621/2018, 652/2018 a VPD: 21850476
• máj 2018 - PPD: 848/2018, 872/2018
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Z toho vyplýva, že kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu na vyššie uvedených 
VPD a PPD v súlade s cieľmi ustanovenými v § 6 ods. 4 Zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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