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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

Oprávnená osoba:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „hlavný
kontrolór“) na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schváleného uznesením
mestského zastupiteľstva Č. 33/2019 zo dňa 20.06.201 9.

Povinná osoba:
Názov: Základná škola s materskou školou
Sídlo: Demänovská ulica č.408/A, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: rozpočtová organizácia mesta

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

III. CieV kontroly:
preverenie, či povinná osoba postupuje pri manipulácii s pokladničnou hotovosťou podľa

všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa Zák. Č. 431/2002 Z. z. o účtovn!ctve

v z.n.p., ďalej Zák. Č. 357/2015 Z. z. o řinančnej kontrole a audite a o zmene a doplneni

niektorých zákonov, ako aj podľa interných predpisov povinnej osoby a interných predpisov

mesta, ktoré sa vzťahujú na povinnú osobu.

IV. Opis zistených nedostatkov:

Nedostatok č.1
Kontrolou bob zistené, že rozpočtové zmeny boli v súlade So Zákonom č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách až na rozpočtovú zmenu č. 7 zo dňa 18.03.2019, kde došlo
k prekročeniu na položke 632001/131/1085,- €. Podľa Pravidiel rozpočtového hospodárenia
mesta Liptovský Mikuláš účinných od 24.6.2016 schválených uznesenim MsZ č.76/2016 96
ods. 4.3. písm. a) rozpočtová organizácia móže vykonať rozpočtovú zmenu V rámci jednej
položky do výšky 3 300,- € vrátane v jednotlivých pripadoch.

• Povinná osoba postupovala podľa neaktuálnych Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta
Liptovský Mikuláš, schválených MsZ LM číslo 59/2011 zo dňa 23.06.2011.

Odporúčanie:
• Podľa rozpočtových opatreni mesta v súlade s 5 5, rozpočtová organizácia móže vykonať

rozpočtovú zmenu v rámci jednej položky do 3 300,-€. Oprávnená osoba odporúča povinnej
osobe dósledne dodržiavať rozpočtové opatrenia mesta v súlade s 55.

• Mestské zastupiteľstvo v súlade s 911 ods.4 pism.b) Zákona o obecnom zriadeni, Zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., Zákona č. 52/2004
Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p v súlade s dodatkami č.1,2 a č.3
z 23.04.2016 schválilo uznesením č.76/2016 Pravidlá rozpočtového hospodárenie mesta
Liptovský Mikuláš, ktoré nadobudli účinnosť 24.06.2016. Oprávnená osoba odporúča
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povinnej osobe postupovať pri rozpočtových opatreniach podľa Pravidiel rozpočtového
hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš účinných od 24.06.2016 56 ods. 4.3. písm. a).

Nedostatok Č. 2
• Oprávnená osoba pri kontrole PPD a VPD zistila, že výdavkový pokladničný doklad č.91 za

mesiac máj na sumu 4,25- € (poštovné) nie je zaúčtovaný v pokladničnej knihe a následne
ani v účtovnictve. Kontrolou bob zistené, že došlo k porušeniu Zákona o účtovnictve Č.
431/2002 Z.z. a Smernice obehu účtovných dokladov Čl.3 ods.4. Vykonanou kontrolou nebol
zistený Finančný rozdiel.

Odporúčanie:
• Oprávnená osoba odporúča upraviť na krycom liste k zmluvám o nájme nebytových

priestorov TCV č.1 -10 2019/2020 aktuálne čislo Zákona o verejnom obstarávaní

Nedostatok Č. 3
• Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu uzatvorená medzi ZŠ s MŠ Demänovská ulica

408/4A a spol. Likvidátorom LM Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, ktorej predmetom je
likvidácia odpadu. Zmluva bola uzatvorená dňa 12.01.2016. Predmetná zmluva nebola
zverejnená na webovom sídle školy v súlade SO Zákonom č.21 1/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám 55a ods.9.

Odporúčanie:
• Oprávnená osoba odporúča povinnej osobe dósledne dodržiavať Zákon č.21 1/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a postupovať v zmysle uvedeného zákona pri
zverejňovani uzatvorených zmlúv, objednávok a faktúr.

Hlavný kontrolór určil povinnej osobe:

a) lehotu na podanie námietok do 12.11.2019 - námietky k Návrhu správy z vykonanej kontroly
neboli povinnou osobou podané,
b)lehotu na prijatie nápravných opatrení do 29.11.2019 - povinná osoba listom za dňa 15.11.2019
predložila opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
c) lehotu na predloženie plnenia nápravných opatreni - do 31.12.201 9.

V rámci vykonanej kontroly oprávnená osoba preverovala:

A. čije dodržaný pokladničný limit v súlade s Článkom 2 ods.2 Smernice pokladne a čije
vykonávaná inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa 5 30 ods. 2 Zákona
o účtovníctve a Čl. 10 ods. 2 Smernice pokladne,

B. či zamestnanci Základnej školy s materskou školou, Demänovská ulica 408/A, Liptovský
Mikuláš, zodpovední za manipuláciu s pokladničnou hotovosťou, majú uzatvorené dohody
o hmotnej zodpovednosti,

C. či pokladničné doklady (prijmové a výdavkové pokladničné doklady) obsahujú všetky náležitosti
v súlade s ust. 510 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 5 6 a 7 Zák.
č. 357/2015 Z. z.
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A. Funkcia pokladník a dohoda o hmotnej zodpovednosti

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu povinnej osoby:

Fodľa Či. Smernice pokladno pokladník musí byť výkonom svojej funkcie pisomne poverený
riaditeľkou zš s Mš a musí byť s ním uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle
ustanovenia 5182 Zákonnika práce č. 311/2001 Z. z.

b) Zistený stav:

Za vykonávanie pokladničných operácií, spravovanie pokladničnej hotovosti a vedenie pokladničnej
knihy, je na základe pracovnej náplne zo dňa 18.09.2018 zodpovedná pani AJ.

Menovaná má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa 5182 Zákona 311/2001 Z.z. zo
dňa 3112.2018.
Zároveň menovaná má poverenie vedenim pokladno školy zo dňa 0309.2018.

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

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

Podľa Čl. 5 Smernice pokladne:
Pokladničné doklady, na podklade ktorých sa vykonávajú pokladničné operácie, musia okrem
názvu pokladničného dokladu obsahovať:
a) označenie účtovného dokladu slovne a čiselne
b) obsah účtovného pripadu a označenie jeho účastnikov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného pripadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný pripad v účtovnej jednotke a podpisový

záznam osoby zodpovednej za jeho účtovanie,
g) peňažnú sumu v čiselnej I slovnej forme,
h) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný pripad a podpisový záznam osoby

zodpovednej za jej účtovanie,
i) označenie účtov, na ktorých sa účtovný pripad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich

v sústave podvojného účtovnicwa.
Pokladničné doklady sa čislujú chronologicky za sebou narastajúcim spósobom zvlášť pre
prijmové doklady a zvlášť pre výdavkové doklady. Číselné označenie týchto dokladov musí na
seba nadvázavať, tj. nesmie chýbať žiadny pokladničný doklad.

Podľa 510 Zák. Č. 431/2002 Z. z. účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, který musí
obsahovat‘:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného pripadu a označenie jeho účastnikov,
c) peňažnú sumu aleba údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného pripadu ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
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f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný pripad V účtovnej jednotke a podpisový
záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný pripad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich
v sústave podvojného účtovnictva.

b) Zistený stav:

Náhodným výberom bolí vyžiadané originály prijmových pokladničných dokladov (ďalej v texte len
„PPD“) a výdavkových pokladničných dokladov (d‘alej v texte len „VPD‘9, za obdobie január až
september 2019, ktoré boli v pokladničnom hárku hlavnej pokladničnej knihy zapisané pod
poradovým čislom:

• január 2019: PPD — 6.1/2019, VPD - č.2/2019, 6.3/2019, 6.6/2019, 6.9/2019, 6.13/2019,
6.14/2019,

• február 2019: PPD — 6.28/2019, 6.31/2019, VPD — 6.16/2019, 6.18/2019, 6.19/2019,
6.22/2019, 6.23/2019, 625/2019, 629/2019, Č. 30/2019, 6.37/2019, 6.40/2019,

• marec 2019: PPD — 6.50/2019, VPD — 6.45/2019, 6.47/2019, 6.51/2019, 6.54/2019,
6.56/2019, 6.58/2019, 6.60/2019, 6.62/2019, 6.64/2019,

• apríl 2019: PPD — 6.68/2019, 6.69/2019, VPD — 6.66/2019, 6.72/2019, 6.74/2019, 676/2019,
6.78/2019, 6.81/2019, 6.83/2019, 6.84/2019,

• máj 2019: PPD — 6.98 /2019, 6.101/2019, VPD — 6.89/2019, 6.92/2019 ‚ 6.97/2019,
6.100/2019, 6.104/2019, 6.106/2019, 6.108/2019, č.110/2019, 6.112/2019,

• jún 2019: PPD - 6.123/2019, 6.126/2019, 6.133/2019, VPD - 6.114/2019, 6.116/2019,
6.120/2019, 6.125/2019, 6.1 29/2019, Č. 130/2019, Č.1 34/2019, 6.1 36/2019,

• júl 2019: PPD - 6.147/2019, 6.154/2019, 6.157/2019, VPD - 6.138/2019, 6.142/2019,
6.145/2019, 6.149/2019, 6.151/2019, 6.155/2019, Č. 156/2019, 6.158/2019,

• august 2019: PPD - 6.169/2019, 6.172/2019, VPD - 6.160/2019, 6.162/2019, 6.163/2019,
6.165/2019, 6.167/2019, 6.173/2019,

• september 2019: PPD - Č. 193/2019, VPD — 6.176/2019, 6.177/2019, 6.178/2019,
6.185/2019, 6.187/2019, 6.189/2019, 6.191/2019, 6. 195/2019, 6.197/2019.

Vystavené PPD a VPD za rok 2019 sú v súlade s 10 ods. 1 Zák. Č. 431/2002 Z. z., taktiež sú
v súlade s Článkom 5 Smernice pokladne a spÍňajú všetky náležitosti podľa citovaných predpisov.
Na vybraných PPD a VPD za mesiac september 2019 chýbajú účtovné predpisy. Povinná osoba sa
vyjadrila, že účtovacie predpisy sú účtované vždy na konci daného mesiaca u zriaďovateľa mesto
Liptovský Mikuláš na základe uzatvorenej zmluvy 6.239/2017/Škol. o poskytovaní služieb a ZŠ
s MŠ Demänovská ulica 408/A.

C. Vykonávanie pokladničných operácií v pokladničnei knihe

a) Právny stav podra vnútorného predpisu oprávnenej osoby:

Podľa Čl. 4 Smernice pokladne všetky pokladničné doklady na základe vykonaných pokladničných
operácii sa zapisujú do pokladničnej knihy.

Pokladničná kniha musí mať:
a) Obdobie, ktorého sa to týka,
b) názov organizácie,
c) deň, mesiac, rok,
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d) poradové číslo pod ktorým je doklad zaúčtovaný v pokladničnom hárku,
e) účel,
f) príjmy a výdavky v hotovosti
g) zostatok pokladničnej hotovosti
h) 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 riadíteľky školy a pokladníka,
d) pečiatka organizácie.

Zostatok pokladničnej hotovosti sa v pokladničnej knihe vykazuje pokladník každý deň po každej
účtovnej operácii.

b) Zistený stav:

Pokladničná kniha je vedená v elektronickej forme a obsahuje všetky náležitosti podľa Čl. 4
Smernice pokladne. Vedením pokladneje poverená pani A.J.

V pokladničnej knihe, pokladničnom hárku bol podľa Čl. 4 Smernice pokladne vykazovaný zostatok
pokladničnej hotovosti vždy, keď sa uskutočnila pokladničná operácia.

• Oprávnená osoba prí kontrole PPD a VPD zistila, že výdavkový pokladničný doklad č.91 za
mesiac na sumu 4,25,- € (poštovné) nie je zaúčtovaný v pokladničnej knihe a následne ani
v účtovníctve, čím došlo k porušeniu Zákona o účtovníctve Č. 431/2002 Z.z 8 ods.1.
a Smernice obehu účtovných dokladov Čl.3 ods.4. Kontrolou nebol zistený f]nančný rozdiel.

D. Kontrola hotovosti, dodržiavanie pokladničného limitu a ínventarizácia peňažných
prostriedkov

a) Právny stav podra vnůtorného predpisu povinnej osoby:

Podľa Či. 2 bod 2 Smernice pokladne, móžu byť po skončení pracovného dňa v pokladni finančné
prostríedky v maximálnej výške pokladničného limitu. Denný limit pokladničnej hotovosti je
stanovený od 01.01.2019 vo výške 2000,- €.
Podľa Čl. 4 Smernice pokladne je pokladník povinný viesť pokladničnú knihu, vykazovať denné
zostatky pokladničnej hotovosti. Podľa Čl. 10 Smernice pokladne k poslednému dňu mesiaca sa
vykoná fyzická inventúra pokladničnej hotovosti, je to činnosť, pri ktorej sa zisťuje a spisuje skutočný
stav peňažných prostriedkov v hotovosti k určitému dátumu.

b) Zistený stav:

Dňa 25.09.2019 o 14.05 hod. bola vykonaná oprávnenou osobou náhodná fyzická kontrola
pokladničného zostatku v hlavnej pokladni u povinnej osoby. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel
medzi pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou pokladničnou
hotovost‘ou.

Fokladničná hotovosť vo výške 926,98 € neprekročila stanovený limit pokladne podľa Smernice
pokladne.
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Pri kontrole vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, kaď bob zistené, že
povinná osoba vykonala inventarizáciu pokladna dňa 19.12.2018 ku dňu 31.12.2018 podľa 61.10
Smernice pokladne. Z vykonanej inventarizácie bol vypracovaný „lnventůrny súpiť, ktorý
obsahoval: dátum vykonania inventarizácie, mano a priezvisko hmotne zodpovedného
zamestnanca, zostatok v pokladni podľa záznamov v pokladničnej kniha, zistanú pokladničnú
hotovosť, podpis zodpovednej osoby za vedenia pokladna, podpisy komisie, ktori kontrolu vykonali
a stav pokladničnaj hotovosti rozpísanej podľa ks a hodnoty bol na konci mesiaca december 2018
nulový.
Povinná osoba zároveň vykonala invantarizáciu k 31.12.2018 stravných listkov dňa 19.12.2018.
Z vykonanej inventarizácie bol vypracovaný „lnventúrny súpis“, ktorý obsahoval: dátum vykonania
inventarizácie, mano a priezvisko hmotne zodpovedného zamestnanca, zostatok v pakladni podľa
záznamov v pokladničnaj kniha, zistaný stav stravných listkov, podpis zodpovednej osoby za
vadania pokladna, podpisy komisia, ktori kontrolu vykonali. Stav stravných listkov podľa ks balo 9
a hodnota bola 32,40 €.

E. Vykonávanie základnei finančnei kontroly na pokladničných dokladoch

a) Právny stav podra vnútorného predpisu povinnej osoby:

Povinná osoba má vypracovanú „Smernicu upravujúcu systém flnančného riadenia a vykonávania
finančnej kontroly v Základnaj škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/A, Liptovský
Mikuláš“ s účinnosťou od 01.02.2019.

b) Zistený stav:

Pri kontrole vykonávania základnej finančnaj kontroly na náhodne vybraných PPD a VPD za rok
2019, kde bob zistené, že základná řinančná kontrola bala vykonaná na všetkých pokladničných
dokladoch:

• január 2019: PPD — 6.1/2019, VPD - 6.2/2019, 6.3/2019, 6.6/2019, 6.9/2019, 6.13/2019,
6.14/2019,

• február 2019: PPD — 6.28/2019, 6.31/2019, VPD — 6.16/2019, 6.18/2019, 6.19/2019,
6.22/2019, 6.23/2019, 6.25/2019, 6.29/2019, 6. 30/201 9, 6.37/2019, 6.40/2019,

• marec 2019: PPD — 6.50/2019, VPD — 6.45/2019, 6.47/2019, 6.51/2019, 6.54/2019,
6.56/2019, 6.58/2019, 6.60/2019, 6.62/2019, 6.64/2019,

• apríl 2019: PPD—č.68/2019, 6.69/2019, VPD—č.66/2019, 6.72/2019, 6.74/2019, 6.76/2019,
6.78/2019, 6.81/2019, 6.83/2019, 6.84/2019,

• máj 2019: PPD — 6.98 /2019, 6.101/2019, VPD — 6.89/2019, 6.92/2019 ‚ 6.97/2019,
6.100/2019, 6.104/2019, 6.106/2019, 6.108/2019, 6.110/2019, 6.112/2019,

• jún 2019: PPD - 6.123/2019, 6.126/2019, 6.133/2019, VPD - 6.114/2019, 6.116/2019,
6.120/2019, 6.125/2019, 6.129/2019, 6.130/2019, 6.134/2019, 6.136/2019,

• júl 2019: PPD - 6.147/2019, 6.154/2019, 6.157/2019, VPD - 6.138/2019, 6.142/2019,
6.145/2019, 6.149/2019, 6.151/2019, 6.155/2019, 6.156/2019, 6.158/2019,

• august 2019: PPD - 6.169/2019, 6.172/2019, VPD - 6.160/2019, 6.162/2019, 6.163/2019,
6.165/2019, 6.167/2019, 6.173/2019,

• september 2019: PPD - Č. 193/2019, VPD — 6.176/2019, 6.177/2019, 6.178/2019,
6.185/2019, 6.187/2019, 6.189/2019, 6.1 91/2019, Č. 195/2019, 6.197/2019.

Štúrova 1989/41,03142 Liptovský Mikuláš, tel: +421445565111-12, fax: +421 445621396,
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinná osoba vykonala základnú flnančnú kontrolu na uvedených
VPD a PPD v súlade s cieľmi ustanovenými v 5 6 ods. 4 Zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

F. Zmluvy

Oprávnenou osobou boli u povinnej osoby prekontrolované náhodným výberom zmluvy o nájme
nebytových priestorov, kúpno-predajná zmluva.

. Číslo . . Dátum Dátum
Poradove Druha zmluvna

zmluvyldruh uzavretia zverejnenia
cislo strana

zmluvy zmluvy zmluvy
I 1/2019/2020 Ing. Lubor Janda 09.09.2019 12.09.2019
2

2/2019/2020
WJ Družba Smrečany-

09.09.2019 12.09.2019
Ziar

3 3/2019/2020 Peter Nižník 09.09.2019 12.09.2019
4 4/2019/2020 Peter Ruman 09.09.2019 12.09.2019
5 5/2019/2020 Kids Fun Academy 09.09.2019 12.09.2019
6 6/2019/2020 Mgr. Anton Mílrád 09.09.2019 12.09.2019
7 7/2019/2020 Ján Karolyi 09.09.2019 12.09.2019
8 8/2019/2020 Libor Ladányi 09.09.2019 12.09.2019
9 9/2019/2020 PaedDr. Alena Repová 09.09.2019 12.09.2019
10 10/2019/2020 Verex-Elto, as. 09.09.2019 12.09.2019
‚‚

42/2018/2019
Badmintovy club

04.06.2019 12.06.2019
Liptovsky_Mikulas

12 DKM 72- kúpno-
Citroen Berlingo 15.04.2019 26.04.2019

predajna zmluva

K zmluvám o nájme nebytových priestorov na TCV 6.1-10/2019-2020 je vypracovaný krycí list zo
09.09.2019, na ktorom je vykonaná řinančná kontrola v zmysle 56 ods.4 Zákona č.35712015 Z.z.

Na zmluve 6.42-201 8/2019 zo dňa 04.06.2019 a zmluve DHM-721 zo dňa 15.04.2019 bola vykonaná
finančná kontrola v zmysle 56 ods.4 Zákona č.357/2015 Z.z.

Kontrolou bob zistené, že pri zverejňovaní údajov v zmluvách na webovom sídle školy bola
zabezpečená ochrana osobných údajov vo vzťahu k fyzickým osobám ako aj právnickým osobám
v súlade zo Zákonom č.211/2000 Z.z.

G. Objednávky

Poradové Číslo objednávky Dodáyater Dátum Dátum
číslo vystavenia zverejnenia

I 5/2019 Škola v prfrode Detský 14.01.2019 14.01.2019
raj,_Tatranská_Lesná

2 3/2019 RednotSK, s.r.o. 03.01.2019 03.01.2019
3 1/2019 Merkur SLOVAKIA, 03.01.2019 03.01.2019

. r. O.

Štúrova 1989/411031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: +421 44562 1396,
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4 18/2019 Wachumba ck, s.r.o. 04.02.2019 04.02.2019

5 17/2019 AIRES, s.r.o. 04.02.2019 04.02.2019

6 13/2019 MK alarm, s.r.o. 28.01.2019 28.01.2019

7 32/2019 MARSANN IT, s.r.o. 21.03.2019 21.03.2019

8 28/2019 Daffer, s.r.o. 27.02.2019 27.02.2019

9 29/2019 Martinus, s.r.o. 27.02.2019 01.03.2019

10 35/2019 ŠEVT, s.r.o. 22.03.2019 22.03.1991

11 39/2019 LVS, a.s. 01.04.2019 01.04.2019

12 41/2019 RAABE, s.r.o. 15.04.2019 15.04.2019

13 16/2019 FaxCopy, as. 04.02.2019 04.02.2019

14 48/2019 Peter Moravčík, 20.05.2019 ! 20.05.2019
PEMOSERVIS

15 49/2019 Rednot SK, s.r.o. 27.05.2019 27.05.2019

16 26/2019 Petrus Group, s.r.o. 11.02.2019 11.02.2019

17 37/2019 DOXX, s.r.o. 18.06.2019 18.06.2019

18 55/2019 MILU, s.r.o. 18.06.2019 16.06.2019

19 62/2019 Autobusová doprava 01 .07.2019 01 .07.2019
S.K.

20 61/2019 Jedds, s.r.o. 01.07.2019 01.07.2019

21 60/2019 MODOM Podlahe, 01.07.2019 01.07.2019
s.r.o.

22 74/2019 Stanislav Lisý - 24.07.2019 24.07.2019
DOLLIS

23 73/2019 WBETOZ, s.r.o. 24.07.2019 24.07.2019

24 71/2019 Peter Trnovský, ALINO 23.07.2019 23.07.2019
HOLZ

25 83/2019 TelCom, a.s. 30.06.2019 30.06.2019

26 84/2019 Ing. Nadežda 30.06.2019 30.08.2019
Pospíšilová

27 85/2019 Petr Mrázek, BIO 30.08.2019 30.08.2019
ENZYM I

Na vyššie uvedených
č.357/2015 Z.z.

H. Faktúry

objednávkach bola vykonaná finančná kontrola v zmysle 6 ods.4 Zákona

Poradovó - - . Dátum Dátum
. Cislo faktury ‘ Dodavater

cislo ‘ vystavenia zverejnenia

I 11/2019 Škola v prirode 18.01.2019 21.01.2019
Detský raj, Tatranská

Lesná

2 8/2019 Rednot SK, s.r.o. 14.01.2019 15.01.2019

Štúrova 1989/41,03142 Liptovský Mikuláš, tei: +421 445565111-12, fax: +421
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3 6/2019 Merkur SLOVAKIA, 10.01.2019 14.01.2019
S. r. O.

4 46/2019 Wachumba ck, s.r.o. 13.02.2019 13.02.2019

5 48/2019 ARES, s.r.o. 11.02.2019 18.02.2019

6 36/2019 MK alarm, s.r.o. 29.01.2019 06.02.2019

7 85/2019 MARSANN IT, s.r.o. 22.03.2019 22.03.2019

6 79/2019 Daffer, s.r.o. 01.03.2019 05.03.2019

9 81/2019 Madinus, s.r.o. 22.02.2019 05.03.2019

10 104/2019 ŠEVT, s.r.o. 03.04.2019 05.04.2019

11 108/2019 LVS, a.s. 04.04.2019 09.04.2019

12 120/2019 RAABE, s.r.o. 11.04.2019 25.04.2019

13 145/2019 FaxCopy, as. 15.05.2019 17.05.2019

14 152/2019 Peter Moravčík, 28.05.2019 30.05.2019
PEMOSERVIS

15 153/2019 Rednot SK, s.r.o. 29.05.2019 30.05.2019
16 176/2019 Petrus Group, s.r.o. 21.06.2019 21.06.2019
17 178/2019 DOXX, s.r.o. 25.06.2019 25.06.2019

18 179/2019 MILU, s.r.o. 24.06.2019 26.06.2019

19 192/2019 Autobusová doprava 04.07.2019 04.07.2019
S. K.

20 194/2019 Jedds, s.r.o. 04.07.2019 04.07.2019

21 195/2019 MODOM Podiahe, 04.07.2019 04.07.2019
s.r.o.

22 226/2019 Stanislav Lisý - 05.08.2019 14.08.2019
DO LL IS

23 225/2019 VYBETOZ, s.r.o. 02.08.2019 14.08.2019

24 224/2019 Peter Trnovský, 13.08.2019 14.08.2019
ALINO HOLZ

25 248/2019 TelCom, s.r.o. 30.08.2019 04.09.2019
26 249/2019 Ing. Nadežda 03.09.2019 04.09.2019

Pospíšilová

Štúrova 1989i41,031 42 Liptovský Mikuláš, tei: +421 445565111-12, fax; +421 44562 1396,
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27 247/2019 Petr Mrázek, BIO 04.09.2019 04.09.2019
ENZYM

Na vyššie uvedených faktúrach bola vykonaná flnančná kontrola v zmysle 56 ods.4 Zákona
č.35712015 Z.z.

I. Kontrola rozpočtu a rozpočtových zmien
• Oprávnená osoba za účasti prizvanej osoby J.J. vykonala kontrolu čerpania rozpočtu

a rozpočtových zmien za obdobie od 01.01.2019 — 28.09.2019. Prvá rozpočtová zmena bola
realizovaná 04.03.2019 a týkala sa vzdelávacich poukazov pre pedagogických
zamestnancov školy.

• Od vyššie uvedeného dátumu došlo celkom k 24 rozpočtovým zmenám, ktoré súviseli so
vzdelávacimi poukazmi, asistentami, vlastnými príjmami podielovými daniami, štátnou
dotáciou, normatívnou dotáciou, normatívnou dotáciou z roku 2018 (prekročený limit), darov
a letných táborov.

• Kontrolou bob zistené, že rozpočtové zmeny boli v súlade so Zákonom 6.583/2004 Z.z.
Zákon o rozpočtových pravidlách až na rozpočtovú zmenu č. 7 zo dňa 18.03.2019, kde došlo
k prekročeniu na pobožke 632001/131/l o 85,- €. Podľa Pravidiel rozpočtového hospodárenia
mesta Liptovský Mikuláš 5 6 ods.4.3. písm. a) rozpočtová organizácia může vykonať
rozpočtovú zmenu v rámci jednej položky do výšky 3 300,- €.

Qdůvodnenie povinnej osoby: Ide o štátne finančné prostriedky z roku 2018, ktoré sú
prenesené do roku 2019. Tieto Finančné prostriedky vo výške 3385,- € boli použité v rámci
jednej položky a rozúčtované nasledovne:

a) Prvý stupeň základnej školy (energie) 632001/131/1: 3370- €
b) Druhý Stupeň základnej školy (voda) 632002/131/1: 15,- €
c) Druhý stupeň základnej školy (energie) 632001/131/1: - 3 385,- € (vyrovnanie položky)

J. Kontrola faktúr a objednávok za mesiac iún 2019

Oprávnená osoba zamerala svoju kontrolu aj na faktúry, objednávky, pripadne zmluvy podrobne za
mesiacjún 2019.

Náhodným výberom boli prekontrolované nasledovné účtovné doklady:

• Faktúra č. 157/2019

DodávateV Dátum vystavenia faktúry Dátum zverejnenia faktúry

INTEGRA—chránené dielne, 05.06.2019 05.06.2019
n.o.
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Objednávka č. 50/2019

Dodávater Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
objednávky objednávky

INTEGRA — chránené dielne, 24.05.2019 27.05.2019
n.o.

• Faktúra Č. 176/2019

Dodávater Dátum vystavenia faktúry Dátum zverejnenia faktúry

Petrus Group, s.r.o. 21 .06.2019 21 .06.2019

. Objednávka č. 26/2019

Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
objednávky objednávky

Petrus Group, s.r.o. 11.02.2019 11.02.2019

• Faktúra Č. 173/2019

Dodávatef Dátum vystavenia faktúry Dátum zverejnenia faktúry

Arbodo, s.r.o. 13.06.2019 14.06.2019

Objednávka Č. 54/2019

Dodávater Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
objednávky objednávky

Arborto, s.r.o. 03.06.2019 03.06.2019

• Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu uzatvorená medzi ZŠ s MŠ Demänovská ulica
408/4A a Likvidátoram LM, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, ktorej predmetom je likvidácia
odpadu. Zmluva bola uzatvorená dňa 12.01.2016. Oprávnená osoba konštatuje, že zmluva
nebola zverejnená na webovom sídle školy v súlade So Zákonom č.211/2000 Z.z.,
o slobodnom prístupe k informáciám 55a ods.9.
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. Faktúra č.168/2019
DodávateV Dátum vystavenia faktúry Dátum zverejnenia faktúry

Likvidátor LM 31.05.2019 04.06.2019

. Zmluva Č. 1311/2017/ŠKOL o poskytovanĺ služieb — preprava obedov, uzatvorená medzi
AMR services s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš, ktorej predmetom je denný rozvoz obedov
do zariadeni školského stravovania. Zmluva bola uzatvorená aj zverejnená 21.12.201 7.

• FaktúraČ. 174/2019

DodávateF Dátum vystavenia faktúry Dátum zverejnenia faktúry

AMR services, s.r.o. 13.06.2019 14.06.2019

Na vyššie uvedenej faktúre bola vykonaná Finančná kontrola v zmysle 6 ods.4 zákona Č.357/2015
Z.z. na krycom liste k zmluve.
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