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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 20. 12. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií 

a pokladničného zostatku: Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 

Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácii a pokladničného zostatku: 

Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš,

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

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

III. Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: Základná škola Janka Kráľa
Sídlo: Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
Právna forma: rozpočtová organizácia mesta

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 56/2018 zo dňa 21. júna 2018.

IV.

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 príslušných interných predpisov kontrolovaného subjektu, 
prípadne interných predpisov mesta, pokiaľ sa na kontrolovaný subjekt vzťahujú.

Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly Č.11/KO/2018 (ďalej v texte „ Správa“) na 
oboznámenie kontrolovanému subjektu:

VI.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá 
bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 10.12.2018.
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Príloha č. 1: K SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY 
Číslo kontroly: 11/KO/2018

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

a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej v texte len „Zák. č. 431/2002 
Z. z.“)
b) Zákon č. 357/2015 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. “)

2. Vnútorné predpisy mesta:
a) Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v spojení s 

§18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz.n.p. s Dodatkom č. 1 schválený 
uznesením MsZ č. 55/2018 zo dňa 21.06.2018 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) 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,

c) Zásady finančného riadenia a vykonávania finančnej kontroly v meste Liptovský 
Mikuláš.

3. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu:
a) Interná smernica na vedenie pokladne účinná od 01.06.2017 (ďalej v texte len 
„Smernica pokladne“)
b) Interná smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly 
v Základnej škole Janka Kráľa Liptovský Mikuláš účinná od 01.06.2017 (ďalej v texte len 
„Smernica finančnej kontroly“)
c) Interná smernica o obehu účtovných dokladov účinná od 01.06.2017 (ďalej v texte len 
„Smernica obehu dokladov“)
d) Zriaďovacia listina vydaná Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši, č. 000382/4 zo 
dňa 15.03.2002, ktorou bola zriadená súčinnosťou od 01.04.2002 štátna rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou Základná škola Janka Kráľa so sídlom 031 04 
Liptovský Mikuláš, Žiarska ulica.

• Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine s účinnosťou od 01.01.2002 prechod na mesto 
Liptovský Mikuláš,

• Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine súčinnosťou od 16.01.2006 - doplnenie 
popisného čísla hlavnej budovy,

• Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine - vecné a finančné vymedzenie majetku
• Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine - vecné a finančné vymedzenie majetku,

doplnenie bodu č. 9.
d) Zmluva o poskytovaní služieb č.239/2017/Škol uzavretá na dobu neurčitú podľa §

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov medzi mestom Liptovský Mikuláš a Základnou školou Janka Kráľa dňa 
10.03.2017.
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II. Krátky opis kontrolovanej dokumentácie:
V rámci predmetu kontroly kontrolný orgán preveroval:

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

B. či zamestnanci Základnej školy Janka Kráľa, 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 5 Smernice pokladne,

D. či sú vykonávané pokladničné operácie v pokladničnej knihe v súlade s Článkom 6 Smernice 
pokladne,

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 Smernice pokladne je ekonomická zamestnankyňa na výkon svojej funkcie pokladníčky 
poverená zamestnávateľom. Taktiež má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle 
ustanovenia § 182 Zákonníka práce.

b) Zistený stav:

V kontrolovanom subjekte za vedenie pokladničnej knihy, vykonávanie pokladničných operácií 
a spravovanie pokladničnej hotovosti zodpovedá na základe pracovnej náplne zo dňa 24.08.2005 
Mgr. P. R., ekonomická zamestnankyňa Základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 
S uvedeným zamestnancom bola dňa 24.08.2005 podľa § 182 Zákona č. 311/2001 Z. z. uzatvorená 
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na účtovanie, ktorá bola uzatvorená medzi 
zamestnankyňou a Základnou školou Janka Kráľa.

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

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:

Podľa ČI. 5 ods. 3 Smernice pokladne:
Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať podľa ustanovenia § 10 
ods. 1 zákona o účtovníctve:

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 zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový 

záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) podpisový záznam riaditeľky školy,
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h) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva.

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:

• marec 2018 - PPD č.4, VPD č.28, č.41, č.48 a č.50
• jún 2018 - PPD č.9, VPD č.92, č.100, 103 a č.105
• september 2018-PPD č. 11, VPD č.128 a č.129

Vystavené PPD a VPD sú v súlade s § 10 ods. 1 Zák. č. 431/2002 Z. z., taktiež v súlade s Článkom 
5 ods. 3 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. 6 Smernice pokladne sú pokladničnými operáciami príjmy a výdavky finančných 
prostriedkov školy, príjmy a výdavky cenín.

Podľa ČI. 4 ods. 1 Smernice pokladne je pokladničná kniha evidovaná v papierovej forme. 
V pokladničnej knihe sa uvádza:

a) názov organizácie,
b) obdobie, ktorého sa týka, Základná škola Janka Kráľa vedie len jednu pokladničnú knihu 

v papierovej forme.

Podľa ČI. 4 ods. 2 Smernice pokladne pokladničná kniha obsahuje očíslované strany a každá strana 
obsahuje:

a) dátum,
b) číslo dokladu, pod ktorým je účtovný doklad zaúčtovaný v pokladničnej knihe,
c) obsah zápisu,
d) príjmy,
e) výdavky,
f) zostatok pokladničnej hotovosti,
g) poznámka

Zostatok pokladničnej hotovosti sa v pokladničnej knihe vykazuje pokladníčka po každej účtovnej 
operácii.

b) Zistený stav:

Hárok pokladničnej je vedený v papierovej forme a obsahuje všetky náležitosti podľa ČI. 4 Smernice 
pokladne. Pokladničná kniha je evidovaná u zriaďovateľa kontrolovaného subjektu.

V pokladničnej knihe, pokladničnom hárku bol podľa ČI. 4 ods. 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. 2 ods. 2 Smernice pokladne, môžu byť po skončení pracovného dňa v pokladni finančné 
prostriedky v maximálnej výške pokladničného limitu. Pokladničný limit je stanovený vo výške 500€.

Podľa Cl. 10 ods. 1 Smernice pokladne peňažné prostriedky v hotovosti účtovná jednotka 
inventarizuje najmenej štyrikrát za účtovné obdobie, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka t. j. 
koniec kvartálu podľa § 29 ods. 3 Zákona o účtovníctve.

b) Zistený stav:

Dňa 26.09.2018 o 08:15 hod. bola vykonaná kontrolným orgánom náhodná 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.

Pokladničná hotovosť vo výške 149,16,-€ neprekročila stanovený limit pokladne podľa Smernice 
pokladne.

Ďalej bolo prekontrolované vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, keď bolo 
zistené, že kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu pokladní ku dňu 29.06.2018. 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 Internú smernicu upravujúcu systém finančného riadenia 
a finančnej kontroly v Základnej škole Janka Kráľa Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 01.06.2017.

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.:

• marec 2018 - PPD č.4, VPD č.28, č.41, č.48 a č.50
• jún 2018 - PPD č.9, VPD č.92, č.100, 103 a č.105
• september 2018 - PPD č. 11, VPD č. 128 a č. 129
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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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