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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

‚

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 24. 10. 2019

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

číslo /2019

Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operách

a pokladničného zostatku: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov

č.31, Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. berle na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku:

Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditerov Č.31, Liptovský Mikuláš

Ing. Ján BIcháč, PhD.

Dátum podpisu uznesenia:

primátor mesta

2019

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 4455651 11-12, fax: +421 445621396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111

2



SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY

Oprávnená osoba:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolér mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „hlavný kontrolóť9
predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš v súlade s ust.5l8fods.1 písm.d)
Zákona č.36/1990 Zb. o obecnom zriadeni v z.n.p. Správu o výsledku kontroly vykonanú na
základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schváleného uznesením mestského
zastupiteľstva Č. 33/2019 zo dňa 20.06.2019.

II. Povinná osoba:
Názov: Múzeum Janka Kráľa
Sídlo: Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: rozpočtová organizácia mesta

III. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola pokladničných operácii, dokumentácie pokladničných oDerácií, pokladničného
zostatku

IV. Cieľ 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 účtovnictve
v z.n.p., ďalej Zák. Č. 357/2015 Z. z. o finančnej 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.

V. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 71K012019 (ďalej v texte „Správa“ na
oboznámeniu povinnej osobe
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá
bola doručená povinnej osobe dňa 8.10.2019

V rámci výkonu kontroly oprávnená osoba preverovala:

A. čije dodržaný pokladničný limit v súlade s Článkom VIII ods. 1 a 2 Smernice pokladne a čije
vykonávaná inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa 5 30 ods. 2 Zákona
o účtovníctve a Čl. IX ods. 2 Smernice pokladne,

B. či zamestnanci Múzea Janka Kráľa, námestie osloboditeľov 31 Liptovský Mikuláš, zodpovedni
za manipuláciu s pokladničnou hotovosťou, majú uzatvorené dohody o hmotnej zodpovedností,

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 VI Smernice
pokladne,

E. či na pokladničných dokladoch je vykonávaná základná flnančná kontrola v zmysle 5 6 a 7 Zák.
Č. 357/2015 Z. z.
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A. Funkcia pokladník a dohoda o hmotnei zodpovednosti

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu povinnej osoby:

Podľa Či. 3 ods. 1 Smernice pokladne pokladník musí byť výkonom svojej funkcie písomne poverený
riaditeľom Múzea Janka Kráľa a musí byť s nim uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti
v zmysle ustanovenia 182 Zákonnika práce č. 311/2001 Z. z.

b) Zistený stav:

U povinnej osoby je za vedenie hlavnej pokladničnej knihy, zverené hodnoty, poskytovanie
účtovných služieb na základe Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb zo dňa 13.03.2015
zodpovedná Iveta Moravčíková. Z menovanou bola dňa 25.09.2015 podľa 5 269 ods.2 a násl.
Zákona č.513191 Zb. Obchodného zákonníka uzatvorená Dohoda o hmotnej zodpovednosti za
prevzatie a správu zvereného majetku a peňažných hodnót, ktorá bola uzatvorená medzi
menovanou a Múzeom Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš.
Podľa Čl. I ods. 2 Zmluvy je menovaná splnomocnená aj funkciou hlavný pokladník.

Za vykonávanie pokladničných operácií a spravovanie pokladničnej hotovosti, je na základe
pracovnej náplne zo dňa 01.06.2016 zodpovedná Ing. l.L.

Všetci zamestnanci a tiež brigádnici, ktori pracujú s hotovosťou, majú uzatvorené podľa 5182
Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonnika práce dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty.

B. Náležitosti pokladničných dokladov (prijmové a výdavkové pokIadničné 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) číslo dokladu,
b) názov organizácie (odtlačok pečiatky),
c) dátum vyhotovenia pokladničného dokladu,
d) meno a adresa piatiteľa alebo príjemcu,
e) slovné označenie ůčastnika účtovného pripadu,
f) účel platby,
g) peňažnú sumu v číselnej i siovnej forme,
h) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby

zodpovednej za jej účtovanie,
i) podpis prijemcu,
j) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Pokladničné doklady sa musia čisiovať podľa poradia zápisov v pokladničnej knihe, alebo
v peňažnom denníku v každom kalendárnom roku, osobitne prmové a osobitne výdavkové
v samostatných radoch, od čísla „1‘.
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Podia 510 Zák. Č. 431/2002 Z. z. účtovný doklad je preukázateľný ůčtovný záznam, ktorý musí
obsahovat‘:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného pripadu a označenie jeho účastnikov,
c) peňažnú sumu aiebo 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 zaúčtovanie,

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

b) Zistený stav:

Náhodným výberom boli vyžiadané originály prijmových pokladničných dokladov (d‘alej v texte len
„PPD‘9 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 zapísané pod
poradovým čislom:

• január2ol9: PPD — č.612019, č.17/2019, č. 21/2019, VPD - 6.11/2019, č.16/2019, č.18/2019,
č.20/2019, č.22/2019

• február 2019: PPD — č.25/2019, 6.35/2019, 6.37/2019, 6.41/2019, VPD — 6.24/2019,
6.29/2019, 6.40/2019, 6.43/2019, 6.48/2019

• marec 2019: PPD — 6.54/2019, 6.59/2019, 6.69/2019, 6.71/2019, VPD — 6.55/2019,
6.58/2019, 6.62/2019, 6.66/2019, 6.73/2019, 6,79/2019, 6.85/2019

• apríl 2019: PPD — 6.92/2019, 6.95/2019, 6.117/2019, VPD — 6.91/2019, 6.93/2019,
6.104/2019, 6.118/2019, 6.121/2019

• máj 2019: PPD — 6.129 /2019, 6.138/2019, 6.152/2019, 6.166/2019, VPD — 6.131/2019,
6.137/2019, 6.148/2019, 6.151/2019, 6.159/2019, 6.165/2019

• jún 2019: PPD - 6.180/2019, 6.183/2019, 6.188/2019, 6.207/2019, 6.208/2019. VPD -

Č. 174/2019, 6.181/2019, 6.182/2019, 6.184/2019, 6.187/2019, 6.1 89/2019,
• júl 2019: PPD - 6.120/2019, 6.132/2019, 6.141/2019, 6.163/2019, 6.177/2019, VPD -

6.121/2019, 6.125/2019, č.1 31/2019, 6.135/2019, 6.155/2019, 6.158/2019, 6.162/2019,
6.178/2019

• august 2019: PPD - 6.188/2019, 6.189/2019, 6.195/2019, 6.231/2019, 6.232/2019 ‚VPD -

6.186/2019, 6.194/2019, 6.200/2019, 6.203/2019, 6.208/2019, 6.228/2019, 6.230/2019,
• september 2019: PPD - 6.234/201 9, 6.235/2019, VPD - 6.237/2019, č.239/2019.

Vystavené PPD a VPD za rok 2019 sú v súiade s 510 ods. 1 Zák. Č. 431/2002 Z. z., taktiež sú
v súiade s Článkom 5 Smernice pokladne a splňajú všetky nátežitosti podl‘a citovaných predpisov.
Na vybraných PPD a VPD za mesíac september 2019 chýbajú ůčtovné predpisy. Povinná osoba sa
vyjadrila, že účtovacie predpisy sú účtované vždy na konci daného mesiaca.

V deň začatia kontroly u povinnej osoby, ekonómka Múzea Janka Kráľa pri príprave vyžiadanej
účtovnej dokumentácie zistila, že nedopatrením došlo k mylnému číslovaniu poradových čísiel
pokladničných dokladov odo dňa 28.06.2019. Poradové číslo 217 dňa 28.06.2019 bob mylne
označené čislom 117. O tejto skutočnosti povinná osoba informovala oprávnenú osobu listom zo
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dňa 05.09.2019. Zistená chyba bola opravená bezodkladne, pričom účtovanie prijmov a výdavkov
bob vykonané správne.

C. Vykonávanie pokladničných operácH v pokladničnej knihe

a) Právny stav podľa vnútorného predpisu oprávnenej osoby:

Podľa Či. 6 Smernice pokladne všetky pokladničné doklady na základe vykonaných pokladničných
operácii sa zapisujú do pokladničnej knihy.

Pokladničná kniha musí mať:
a) označenie, že ide o pokladničnú knihu,
b) názov organizácie,
c) obdobie, ktorého sa pokladničná kniha týka,
d) poradové čisbovanie stránok začinajúcich čislom 1
e) na každej stránke predtlač, umožňujúci zápisy pokladničných operácii,
f) stanovenie výšky pokladničného zostatku.

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

b) Zistený stav:

Hlavná pokladničná kniha je vedená v pisomnej forme a obsahuje všetky náležitosti podľa Či. 6
Smernice pokladne. Vedením hlavnej pokladne je poverená pani l.M.
V priručných pokladniach je evidencia pohybov a zostatkov vedená v Knihe uzávierok elektronickej
registračnej pokladna, vlepením pásky dennej uzávierky a intervalovej súhrnnej mesačnej uzávierky.

Vedením priručných pokladní sú poverení zamestnanci múzea, ktori vykonávajú aj lektorské služby,
na základe poverenia vedením pokladne riaditeľom Múzea Janka Kráľa.

Valutová pokiadňa sa zriaďuje v pripade vyslania zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu.
Povinná osoba k dátumu kontroly nevyslala žiadneho zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu.

V deň začatia kontroly povinnou osobou pri pripravovani dokumentácie pra oprávnenú osobu,
ekonómka Múzea Janka Kráľa zistiia, že nedopatrením došlo k mylnému Čislovaniu poradových
čisiel v pokladničnej knihe odo dňa 28.06,2019. Poradové čislo 217 dňa 28.06.2019 bob mylne
označené čísbom 117. Následne po zistení chyby došlo k náprave, priČom zodpovedná osoba
potvrdila oprávnenej osobe toto pochybenie pisomným stanoviskom dňa 05.09.201 9.

V pokladničnej knihe, pokladničnom hárku bol podľa Čl. 6 Smernice pokladne vykazovaný zostatok
pokladničnej hotovosti vždy, kaď sa uskutočnila pokladničná operácia.

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

a) Právny stav podra vnútorného predpisu kontrolovaného subjektu:
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Podľa Či. 8 bod 1 Smernice pokladne, móžu byť po skončení pracovného dňa v hlavnej pokladni
Finančné prostriedky v maximálnej výške pokladničného limitu. Denný limit pokladničnej hotovosti je
maximálne 500 €.
V príručných pokladniach to je:

• príruČná pokladňa č.1 v eXpozicii Můzea Janka Kráľa (celoročne)
• priručná pokladňa č.2 v eXpozícií Synagóga (sezónne)

uvedené v Čl.2 móžu mať na konci pracovného dňa hotovosť vo výške 300 €.

Podľa Čl. 6 Smernice pokladne je pokladník povinný viesť pokladničnú knihu, vykazovať denné
zostatky pokladničnej hotovosti. Podľa Čl. 9v priebehu účtovného obdobia sú povereni zamestnanci
povinni najmenej jedenkrát ročne tj. k 31.12., vykonať inventarizáciu peňažných prostriedkov
v hlavnej pokladni a priručných pokladniach, kde riaditeľ vymenuje inventarizaČnú komisiu.

b) Zistený stav:

Dňa 05.09.2019 o 10:05 hod. bola vykonaná oprávnenou osobou náhodná fyzická kontrola
pokladničného zostatku v hlavnej pokladni a príručných pokladniach u povinnej osoby. Kontrolou
nebol zistený žiadny rozdiel medzi pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky
zistenou pokladničnou hotovosťou.

Pokladničná hotovosť vo výške 243,32 € neprekročila stanovený limit hlavnej pokladne podľa
Smernice pokladne.

• V príručnej pokladni č.1 v eXpozicii Múzea Janka Kráľa k 05.09.2019 nebol v čase kontroly
žiadny peňažný obrat, podľa dennej uzávierky dňa 04.09.2019 bol obrat za celý deň v sume
96,10 €. Celková suma v pokladni bola podľa vkladu dňa 05.09.2019 vo výške 262,45 €‚ čím
nebol prekročený limit podľa Č.2 Smernice pokladne.

• V priručnej pokladni č.2 v eXpozícH synagóga k 05.09.2019 nebol v čase kontroly žiadny
peňažný obrat, podľa dennej uzávierky dňa 04.09.2019 bol obrat za celý deň v sume 55,00
€. Celková suma v pokladni bola podľa vkladu dňa 05.09.2019 bola vo výške 286,90 €‚ Čim
nebol prekročený limit podľa Čl.2 Smernice pokladne.

Pri kontrole vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, keď bob zistené, že
povinná osoba vykonala inventarizáciu hlavnej pokladne ku dňu 31.12.2018 podľa Čl.9 Smernice
pokladne. Z vykonanej inventarizácie bol vypracovaný „lnventúrny 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, ktori kontrolu vykonali a stav pokladničných hotovosti
rozpisaných podľa ks a hodnoty bol na konci mesiaca nulový.

E. Vykonávanie základnei finančnei kontroly na pokladničných dokladoch

a) Právny stav podra vnútorného predpisu povinnej osoby:

Povinná osoba má vypracovanú „Smernicu upravujúcu systém f]nančného riadenia a vykonávania
finančnej kontroly v Múzeu Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 02.01.2018.

b) Zistený stav:
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Ph kontrole vykonávania základnej finančnej kontroly na náhodne vybraných PRD a VRD za rok
2019, kde bob zistené, že základná finančná kontrola bola vykonaná na všetkých pokladničných
dokladoch:

• január2ol9: PPD—č.6/2019, 6.17/2019,6.21/2019, VPD-č,1112019, 6.16/2019, č.18/2019,
6.20/2019, 6.22/2019

• február 2019: PPD — 6.25/2019, 6.35/2019, 6.37/2019, 6.41/2019, VPD — č,24/2019,
6.29/2019, 6.40/2019, 6.43/2019, 6.48/2019

• marec 2019: PPD — 6.54/2019, 6.59/2019, 6.69/2019, 6.71/2019, VPD — 6.55/2019,
6.58/2019, 6.62/2019, 6.66/2019, 6.73/2019, 6.79/2019, 6.85/2019

• apríl 2019: PPD — 6.92/2019, 6.95/2019, 6.117/2019, VPD — 6.91/2019, 693/2019,
6.10412019, 6.11812019. 6.121/2019

• máj 2019: PPD — 6.129 /2019, 6.138/2019, 6152/2019, 6.166/2019, VPD — 6.131/2019,
6.137/2019 6.148/2019. č.1 51/2019, 6.159/2019, 6,1 65/2019

• jún 2019: PPD - 6.180/2019, 6.183/2019: 6.188/2019, 6.207/2019, 6.208/2019, VPD -
6.174/2019, 6.181/2019, 6.182/2019, 6.184/2019, 6.187/2019, 6.189/2019,

• júl 2019: PPD - 6.120/2019, 6.132/2019, 6.141/2019, 6.163/2019, 6.177/2019, VPD -
6.121/2019, 6.125/2019, 6.131/2019, 6.135/2019, 6,155/2019, 6.15812019, 6.162/2019,
6.178/2019

• august 2019: PPD - 6.188/2019, 6.189/201 9, 6.195/201 9, 6.231/201 9, 6.232/2019 ‚VPD -

6.186/2019, 6.194/2019, 6.200/2019, 6.203/2019, 6.208/2019, 6.228/2019, 6.230/2019,
• september 2019: PPD - 6.234/2019, 6.235/2019, VPD - 6.237/2019, 6.239/201 9.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinná osoba vykonala základnú flnančnú kontrolu na uvedených
VPD a PRD v súlade s cieľmi ustanovenými v 6 ods. 4 Zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

F. Kubtúrne poukazy

Oprávnenou osobou boli u povinnej osoby prekontrolované ‚Kultúrne poukazy 2019 - realizácia
projektu“ ziskane na základe vyhláseného projektu. Múzeum Janka Kráľa využíva kultůrne poukazy
na poukážkový systém podpory pristupu žiakov a učiteľov základných a stredných škóI ku kultúrnym
hodnotám.

Počet zaevidovaných poukazov cez Ministerstvo kultúry SR bob k 03.09.2019 800 ks ‚t.j. v sume
800,00 €. Hodnota jedného kultúrneho poukazu je 1,00 €.

Oprávnená osoba vykonala kontrolu splátok bývalej ekonomickej zamestnankyne Múzea Janka
Kráľa Liptovský Mikuláš. Okresný súd Liptovský Mikuláš rozhodol v pripade bývalej ekonomickej
zamestnankyne Múzea Janka KráYa uznesenim 6. 4Cb/92/2015-53 zo dňa 17.05.20160 zaplatenie
sumy vo výške 3825,35 € a uznesením 6. 9Cb/293/2015-76 zo dňa 18.05.2016 o zaplatenie sumy
vo výške 2751,60 €‚ ktorá sa uznaním viny dopustila spreneverenia majetku mesta. Menovaná
k 31.12.2016 zaplatila splátky vo výške 884,40,- €‚ k 31.12.2017 zaplatila splátky vo výške 1 320,00
€‚ k 31.12.2018 zaplatila splátky vo výške 650,00 € a v roku 2019k 06.09.2019 zaplatila splátky vo
výške 220,00 €. Zostatok k úhrade je vo výške 3 502,55 €.
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G. Odporúčania oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba odporučila povinnej osobe:

a) Vypracovať internú smernicu o obehu účtovných dokladov.
b) Prepracovať internú smernicu č.1/2018 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly

účinnú od 02.01.201 8.
c) Aktualizovať uzatvorený splátkový kalendár s osobou zodpovednou za spreneveru

finančného majetku Múzea Janka Kráľa.

Vl. Záver:
Nakoľko vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, z kontroly bola vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly 71K012019, ktorá bola doručená povinnej osobe dňa 8.10.2019, č[m bola
kontrola ukončená.
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