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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 06. 2020 číslo 12020

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií,

pokladničného zostatku ku dňu začatia kontroly, vykonávanie základnej

finančnej kontroly, realizované rozpočtové zmeny, povinné zverejňovanie

zmlúv.

Mestské zastupiteľstvo

bene na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola pokladničných operáci, dokumentácie pokladničných operácii, pokladničného zostatku ku

dňu začatia kontroly, vykonávanie základnej finančnej kontroly, realizované rozpočtové zmeny,

povinné zverejňovanie zmlúv.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2020
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SPRÁVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

Oprávnená osoba:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „hlavný
kontrolór“) na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 schváleného uznesením
mestského zastupitelstva č. 97/2019 zo dňa 1212.2019.

II. Povinná osoba:
Názov: Základná škola Miloša Janošku
Sídlo: Ul. Čs. brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: rozpočtová organizácia mesta

III. Označenie kontroly podIa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácii, pokladničného
zostatku ku dňu začatia kontroly, vykonávanie základnei finančnei kontroly, realizované
rozpočtové zmeny, povinné zvereiňovanie zmlúv.

IV. Ciel‘ kontroly:
preverenie, či povinná osoba postupuje pri manipulácii s pokladničnou hotovosťou podIa
všeobecne závázných právnych predpisov, najmä podIa 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 doplnenĺ
niektorých zákonov, ako aj podľa interných predpisov povinnej osoby a interných predpisov
mesta, ktoré sa vzťahujú na povinnú osobu.

V. Opis zistených nedostatkov:

Nedostatok č.1:
• Pri kontrole vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, keď bob zistené, že

povinná osoba vykonala inventarizáciu pokladne ku dňu 30.09.2019 podľa Čl.10 Smernice
pokladne. Z vykonanej inventarizácie bol vypracovaný lnventúrny súpis“, ktorý obsahoval: dátum
vykonania inventarizácie, meno a priezvisko hmotne zodpovedného zamestnanca, zostatok
v pokladni podIa záznamov v pokladničnej knihe, zistenú pokladničnú hotovost, podpis
zodpovednej osoby za vedenie pokladne. Stav pokladničnej hotovostí rozpisanej podIa ks
a hodnoty bol na konci mesiaca september 510,25 € čím došlo k prekročeniu pokladničného
limitu ČI. 2 ods. 3 Smernice pokladne o 10,25 €.

• Povinná osoba nedodržala zásady vedenia pokladne podIa Čl. 2 ods. 3 Smernice pokladne, Čim
došlo k 30.09.2019 prekročeniu pokladničného limitu o 10,25 €.
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Nedostatok č.2:
Kontrolou bob zistené, že rozpočtové zmeny boli v súlade so Zákonom č.58312004 Z.z. Zákon
o rozpočtových pravicllách až na rozpočtovů zmenu č. 50 zo dňa 02.12.2019. Táto rozpočtová
zmena mala byť upravená na položke 612002.111.01101 (triednictvo), ktorá mala byt
z rozpočtovej zmeny úplne odstránená a položka 611.111.01101 (tarifný plat) mala byť upravená
na čiastku 1360,- €‚ čím by sa predišlo k prekročeniu o 30,- €.

Nedostatok Č. 3
Oprávnená osoba ph kontrole náhodne vybraných zmlův zistila, že zmluvy č. 7/2019-TCV č.
8/2019- TCV nebolí zverejnené zákonom v stanovenej lehote podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám 55a ods. 9 a 10.

Nedostatok Č. 4
Povinná osoba zverejnila na webovej stránke školy prehľad objednávok ktoré nespiňajú ani
štruktúrovanú formu, z ktorej nie je možné určiť, či boba dodržaná lehota zverejnenia objednávok.
Z toho dövodu oprávnená osoba konštatuje, že došlo k porušeniu Zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informáciám 5b ods. 1 písm. a).

Nedostatok Č. 5
Povinná osoba zverejnila na webovej stránke školy v štruktúrovanej forme faktúry za rok 2019,
z ktorej nie je možné určiť, či bola dodržaná lehota zverejnenia faktúr, nakoľko v tomto prehľade
chýba dátum zverejnenia. Z toho dčvodu oprávnená osoba konštatuje, že došlo k porušeniu
Zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám 55b ods. 1 písm. b).

OdporúČanie: prepracovať Smernicu vedenia pokladne a doplniť články č. 4 a 7.

Vl. Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky:

Sú uvedené v texte Prílohy č.1 tejto Správy.

VII. Lehota na podanie námietok:
a) k zisteným nedostatkom — hlavný kontrolór určil povinnej osobe lehotu na podanie námietok

do 24.02.2020. Námietky povinnou osobou podané.
b) lehotu na prijatie nápravných opatrení do 15.03.2020 — povinná osoba listom zo dňa

10.03.2020 predložila opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a zároveň aj plnenie
nápravných opatrenĺ.

Hlavný kontrolór určil povinnej osobe lehotu na podanie písomných námietok do 24.2.2020. V
rámci námietkového konania bol v plnom rozsahu zrušený nedostatok č.6 uvedený v návrhu
správy z vykonanej kontroly vzhľadom k tomu, že oprávnenej osobe boli povinnou osobou
predložené pisomné záznamy o činnosti Keramického krúžku z ktorých vyplýva, že krúžok má
27 študentov, výuka prebieha v týždenných intervaboch, čo je dokladované vykonanou
prezentáciou pritomných v dochádzkovej knihe. Financovanie krúžku je zabezpečované formou
vzdelávacich poukazov, ktoré boli predložené oprávnenej osobe, pričom 24 vzdelávacich
poukazov bob vydaných a následne prijatých ZŠ Miloša Janošku, 2 vzdelávacie poukazy boli
vydané Gymnáziom M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš a prijaté ZS Miboša Janošku, jeden študent
keramického krúžku neodovzdal vzdelávací poukaz škole. Keramický krúžok vedie pedagogický
zamestnanec školy PaedDr. D. H.
Na základe vyššie uvedených skutočností vyplýva, že povinná osoba nevykonáva podnikateľskú
činnosť podľa -u 151 ods.1 Zákona č. 245/2008 Z.z. a Metodického pokynu č.12/2009-R
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Ministerstva školstva SR, ktorým sa určuje postup škál a školských zariadení pri poclnikateľskej
činnosti.

Krátky opis kontrolovanej dokumentácie:
V rámci predmetu kontroly oprávnená osoba preverovala:

A. čije dodržaný pokladničný limit v súlade s Čiánkom 2 ods.3 Smernice pokladne a či je
vykonávaná inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti podia 5 30 ods. 2 Zákona
o účtovnictve a Či. 10 ods. 2 Smernice pokiadne,

B. či zamestnanci Základnej školy Miloše Janošku, ul. Čsl. Brigády 4, Liptovský Mikuláš,
zodpovedni za manipuláciu s pokladničnou hotovosťou, majú uzatvorené dohody o hmotnej
zodpovednosti,

C. či pokladničné doklady (prĺjmové a výdavkové pokladničné doklady) obsahujú všetky náležitosti
v súlade s ust. 510 ods. 1 Zák. Č. 431/2002 Z. z. a podle Článku 3 Smernice pokladne,

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

E. či na pokladničných dokladoch je vykonávaná základná f]nanČná kontrola v zmysle 5 6 a 7 Zák.
Č. 35712015 Z. z.

F. či zmluvy, objednávky, faktúry sú zverejňované podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. 5 Sa a Sb.

A. Funkcia pokladník a dohoda o hmotnej zodpovednosti

a) Právny stav podVa vnútorného predpisu povinnej osoby:

PodIa Čl.2 Smernice pokladne pokladník musí byť výkonom svojej funkcie písomne poverený
riaditeľkou ZŠ Miloše Janošku a musĺ byť s nim uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti
v zmysle ustanovenia 5182 Zákonníka 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 15.08.2009 zodpovedná pani A. M.

Menovaná má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti podle 5182 Zákona 311/2001 Z.z. zo
dňa 01 .09.2018.

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

a) Právny stav podia vnůtorného predpisu kontrolovaného subjektu:

Podľa Či. 3 Smernice pokiadne:
Pokladničné doklady, na podklade ktorých sa vykonávajú pokladntČné operácie, musia okrem
názvu pokladničného dokladu obsahovať:
a) oznaČenie účtovného dokladu slovne a číselne,
b) názov organizácie(odtlačok pečiatky),
c) obsah účtovného pripadu a označenie jeho účastníkov,
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d) peňažnú sumu čislicami a slovami,
e) dátum vyhotovenia úČtovného dokladu,
fl podpis pokladníka,
g) podpisový záznam ekonámky a povereného vedúceho zamestnanca,
h) podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho úČtovanie,
i) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje(ak to nevyplýva z programového

vybaven ia),
Podľa Čl. 5 Smernice sa pokladrUčně doklady č(slujú chronologicky za sebou podľa poradia
zápisov v pokladničnej knihe.

Podľa 10 Zák. Č, 431/2002 Z. z. účtovný doklad je preukázatel‘ný účtovný záznam, ktorý musí
obsahovat‘:

a) slovné a Číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prĺpadu 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 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 účtovnĺctva.

b) Zistený stav;

Náhodným výberom boli vyžiadané originály prmových pokladničných dokladov (ďalej v texte len
„PPD“) a výdavkových pokladničných dokladov (d‘alej v texte len „VPD‘9, za obdobie marec, jún,
september a december 2019. ktoré boli v pokladničnom hárku hlavnej pokladničnej knihy zapísané
pod poradovým číslom:

• marec 2019: PPD — 6.53/2019, 6.54/2019, 6.72/2019 a 6.74/2019 VPD — 6.49/2019,
6.61/2019, 6.64/2019, 6.67/2019, 6.68/2019, 6.71/2019, 6.16/2019,

• jún 2019: PPD - 6.165/2019, č.167/2019, 6.192/2019, VPD - 6.157/2019, 6.161/2019,
6.1 71/2019, 6.1 72/2019, 6.180/2019, 6.200/2019, 6.203/2019,

• september 2019: PPD - 6.242/2019, 6.256/2019, VPD — 6.247/2019, 6.250/2019,
6.252/2019, 6.264/2019, 6.268/2019, 6.270/2019, 6.273/2019,

• december 2019: PPD - č.356/201 9, 6.367/2019, VPD — 6350/2019, 6.353/2019, 6.359/2019,
č.362/2019, 6.369/2019.

Vystavené FPD a VPD za rok 2019 sú v súlade s 10 ods. 1 Zák. 6. 431/2002 Z. z.. taktiež sú
v súlade s Článkom 3 Smernice pokladne a spňajú všetky náležitosti podIa citovaných predpisov.

C. Vykonávanie pokladničných operácii v pokladničnej knihe

a) Právny stav podľa vnůtorného predpisu oprávnenej osoby:

Podľa Či. 6 Smernice pokladne všetky pokladničné doklady na základe vykonaných pokladničných
operácií sa zapisujú do pokladničnej knihy.
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Pokladničná kniha musí mať:
a) obdobie, ktorého sa to týka,
b) názov organizácie,
c) stanovený limit pokladničnej hotovosti,
d) deň, mesiac, rok,
e) poradové číslo pod ktorým je doklad zaúčtovaný v pokladničnom hárku,

Zápisy v pokladničnej knihe obsahujú;
a) dátum uskutočnenia účtovného prípadu v pokladnici,
b) číslo pokladničného dokladu,
c) obsah účtovného prípadu v pokladnici,
d) sumu prijatých peňažných prostriedkov v hotovosti a vyplatených peňažných prostriedkov

v hotovosti,
e) zostatok peňažných prostriedkov v hotovosti po uskutočnenom pohybe peňažných

prostried kov v hotovosti.

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

b) Zistený stav:

Pokladničná kniha je vedená v písomnej forme a obsahuje všetky náležitosti podIa Čl. 6 Smernice
pokladne. Vedenĺm pokladne je poverená pani A. M.

V pokladničnej knihe, pokladničnom hárku bol podia Či. 6 Smernice pokladne vykazovaný zostatok
pokladničnej hotovosti vždy, keď sa uskutočniia pokladničná operácia.

• Oprávnená osoba pri kontrole zistila, že Smernica vedenia pokladne nie je úplne správne
spracovaná, chýbajú články č. 4 a 7.

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

a) Právny stav podIa vnútorného predpisu povinnej osoby:

Podľa Čl. 2 bod 3 Smernice pokladne, můžu byť po skončení pracovného dňa v poklaclni finančně
prostriedky v maximálnej výške pokladničného limitu. Denný limit pokladničnej hotovosti je
stanovený vo výške 500,- €.
Fodľa Či. 6 Smernice pokladne je pokladník povinný viest pokladničnú knihu, vykazovať denné
zostatky pokladničnej hotovosti. Podľa Čl. 10 Smernice pokladne 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 15.01.2020 o 10.15 hod. bola vykonaná oprávnenou osobou náhodná fyzická kontrola
pokiadničného zostatku v hlavnej pokladni u povinnej osoby. Kontrolou nebol zistený žiadny rozdiel
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medzi pokladničnou hotovosťou podľa pokladničnej knihy a fyzicky zistenou pokladničnou
hotovosťou.

Pokladničná hotovosť vo výške 500,- € neprekročila stanovený limit pokladne podľa Smernice
pokladne. V tento deň bol vykonaný prvý krát prĺjem v hotovosti do pokladne v sume 500,- €.

Fn kontrole vykonávania inventanizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, keď bob zistené, že
povinná osoba vykonala inventarizáciu pokladne ku dňu 31.12.2019 podľa Či.iO Smernice
pokladne. Z vykonanej inventanizácie bol vypracovaný „lnventúrny súpis“, ktorý obsahoval: dátum
vykonania inventanizácie, meno a priezvisko hmotne zodpovedného zamestnanca, zostatok
v pokladni podIa záznamov v pokladničnej knihe, zistenú pokladničnú hotovosť, podpis zodpovednej
osoby za vedenie pokladne. Stav pokladničnej hotovostí rozpísanej podIa ks a hodnoty bol
k31.12.2019 nulový.

a) Fn kontrole vykonávania inventanizácie peňažných prostriedkov v hotovosti, keď bob zistené,
že povinná osoba vykonala inventanizáciu pokladne ku dňu 30.09.2019 podIa ČIlO Smernice
pokladne. Z vykonanej inventanizácie 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 vedenie pokladne. Stav pokladničnej hotovostí rozpĺsanej podIa ks
a hodnoty bol na konci mesiaca september 510,25 € čm došlo k prekročeniu pokladničného
limitu Čl. 2 ods. 3 Smernice pokladne o 10,25 €.

b) Povinná osoba nedodržala zásady vedenia pokladne podIa Čl. 2 ods. 3 Smernice pokladne,
čm došlo k 30.09.2019 prekročeniu pokladničného limitu o 10,25 €.

E. Vykonávanie základnei finančnej kontroly na pokladničných dokladoch

a) Právny stav podIa vnútorného predpisu povinnej osoby:

Povinná osoba má vypracovanú „Smernicu upravujúcu systém finančného niadenia a vykonávania
finančnej kontroly v Základnej škole Miloša Janošku, Ul. Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš
s účinnosťou od 01.04.201 9.

b) Zistený stav:

Pni kontrole vykonávania základnej finančnej kontroly na náhodne vybraných FF0 a VPD za rok
2019, kde bob zistené, že základná finančná kontrola bota vykonaná na všetkých pokladničných
dokladoch:

• marec 2019: PPD — 6.53/2019, 6.54/2019, 6.72/2019 a 6.74/2019 VPD — 6.49/2019,
6.61/2019, 6.64/2019, č.67/201 9. 6.68/2019, č.71/201 9, 6.76/2019,

• jún 2019: PPD - č.165/2019, 6.167/2019, 6.192/2019, VPD - č.157/2019, 6.161/2019,
č.1 71/2019, č.1 72/2019, č.1 80/2019, č.200/201 9, 6.203/2019,

• september 2019: PPD - 6.242/2019, č.256/2019, VPD — č.24712019. 6.250/2019,
6.252(2019, 6.264/2019, 6.268(2019, 6.270/2019, 6.273/2019,

• december 2019: PPD - 6.356/2019, 6.367/2019, VPD — 6.350/2019, 6.353/2019, č.359/201 9,
Č. 362/2019, 6.369/2019.
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinná osoba vykonala základnú fínančnú kontrolu na uvedených
VPD a PRD v súlade s cieľmi ustanovenými v 56 ods. 4 Zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

F. Zmluvy

Oprávnenou osobou boli u povinnej osoby prekontrolované náhodným výberom zmluvy o nájme
nebytových priestorov, kúpna zmluva a zmluva o obstaranĺ zájazdu.

Čislo zmluvyldruh Dátum DátumPoradové Druhá zmluvná
zmluvy uzavretia zverejnenia

číslo strana
zmluvy zmluvy

I Kúpna zmluva Valman, s.r.o., 17.04.2019 18.04.2019
2 Zmluva o obstaraní

CK Slniečko, s.r.o., 17.05.2019 20.05.2019zájazdu
Zniluva o nájme

3 IVRFAL sr,o. 05.09.2019 05.09.2019
nebyt._priestorov

4 1/2019-TCV Jaroslava Ontková 24.01.2019 30.01.2019
S KLUB AIKIDO

2/2019-TCV 24.01.2019 30.01.2019
SEBAOBRANA

6 Športový klub
3/2019-TCV 24.01.2019 30.01.2019

G RA FO N
7 4/2019-TCV Kids Fun Academy 24.01.2019 30.01 .2019
8 5/201 9-TCV SZ RTVŠ-KST Skalka 17.06.2019 19.06.2019
9 6/2019-TCV Jaroslava Ontková 27.09.2019 30.09.2019
10 Šponový klub

7/201 9-TCV 06.09.2019 30.09.2019
GRAFON

11 8/2019-TCV Kids Fun Academy 13.09.2019 30.09.2019
12 9/2019-TCV Duong, s.r.o. 30.10.2019 31.10.2019

Oprávnená osoba pri kontrole náhodne vybraných zmlúv zistila, že zmluvy Č. 7/2019-TCV Č. 8/2019-
TCV neboli zverejnené zákonom v stanovenej lehote podia Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informáciám 55a ods. 9 a 10.

Na všetkých zmluvách je vykonaná finančná kontrola v zmysle 56 ods.4 Zákona č.357/201 5 Z.z.

Kontrolou bob zistené, že pni zverejňovaní údajov v zmluvách na webovom sĺdle školy bola
zabezpečená ochrana osobných údajov vo vzťahu k fyzickým osobám ako aj právnickým osobám
v súiade zo Zákonom č.21 1/2000 Z.z.

G. Qbiednávky

Poradové Číslo objednávky Dodávateľ Dátum Dátum
číslo vystavenia zverejnenia

I 23/2019 Daffer, s.r.o. 12.02.2019 nezverejnené
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2 19/2019 Nábytek Black Red 1202.2019 nezverejnené
White

3 27/2019 CENTRUM, s.r.o. 07.03.2019 nezverejnené
4 24/2019 Ferrum Line, sto. 12.02.2019 nezverejnené

L 26/2019 ImafeX Computers, 07.03.2019 nezverejnené

6 64/2019 Papera,s.r.o. 27.05.2019 nezverejnené
T 61/2019 Copy - Servis 06,05.2019 nezverejnené
B 69/2019 Poradca, s.r.o. 13.06.2019 nezverejnené
9 66/2019 Dubka, s.r.o. 04.06.2019 nezverejnené
10 83/2019 Unidom, s.r.o. 19.06.2019 nezverejnené
11 96/2019 ĽubomĺrZarevúcky 21.08.2019 nezverejnené

EKO THERM
12 103/2019 Richard Šrobár 21.08.2019 nezverejnené

L ITTERA
13 105/2019 TAKTIK vydavateľstvo, 21.08.2019 nezverejnené

S. r. o.
14 104/2019 Orbis Pictus 21.08.2019 nezverejnené

i lstropolitana, s.r.o.
15 141/2019 lŠka, s.r.o. 11.11.2019 nezverejnené
16 130/2019 CENTRUM, s.r.o. 11.11.2019 nezverejnené
17 140/2019 Slovenská pošta, as. 11.11.2019 nezverejnené
18 162/2019 PAPERA, s.r.o. 11.11.2019 nezverejnené
19 146/2019 EXALOGIC, sro. 11.11.2019 nezverejnené

Oprávnená osoba zamerala svoju kontrolu aj na objednávky či bela vykonaná finančná kontrola
a zároveň, či boli objednávky zverejnené a bola dodržaná lehota zverejnenia.

Na vyššie uvedených objednávkach bola vykonaná finančná kontrola v zmysle 6 ods.4 Zákona
č.357/201 5 Z.z.

Kontrolou bole zistené: povinná osoba zverejnila na webovej stránke školy prehľad objednávok,
z ktorého nie je možné určiť, či bola dodržaná lehota zverejnenia objednávek. Z toho dövodu
oprávnená osoba konštatuje, že došlo k porušeniu Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informáciám @5b ods. 1 písm. a).

H. Faktúrv

Poradové - Dátum Dátum
Cislo faktúry Dodávatel‘

číslo vystavenia zverejnenia

I 49/2019 Daffer, s.r.o. 27.02.2019 nezverejnené

2 68/2019 Nábytok Black Red 1303.2019 nezverejnené
White
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3 66/2019 CENTRUM, s.r.o. 11.03.2019 nezverejnené

4 54/2019 Ferrum Line, s.r.o. 06.03.2019 nezverejnené

5 62/2019 Imafex Computers, 07.03.2019 nezverejnené
s.r.o.

6 125/2019 PAPERA, s.r.o. 06.06.2019 nezverejnen

7 132/2019 Copy - Servis 05.06.2019 nezverejnené

8 141/2019 Poradca, s.r.o. 05.06.2019 nezverejnené

9 145/2019 Dubka, s.r.o. 21.06.2019 nezverejnené

10 198/2019 Unidom, s.r.o. 27.08.2019 nezverejnené

11 209/2019 Ľubomír Zarevúcky 12.09.2019 nezverejnené
EKO THERM

12 207/2019 Richard Šrobár 10.09.2019 nezverejnené
LI TTE RA

13 213/2019 TAKTIK 16.09.2019 nezverejnené
vydavatelstvo, s.r.o.

14 218/2019 Orbis PicLs 10.09.2019 nezverejnené
lstropolitana, s.r.o.

15 289/2019 IŠka, s.r.o. 02.12.2019 nezverejnené
16 30012019 CENTRUM, s.r.o. 07.12.2019 nezverejnené
17 29812019 Slovenská pošta, as. 03.12.2019 nezverejnené

18 304/2019 PAPERA, s.r.o. 12.12.2019 nezverejnené

19 310/2019 EXALOGIC, sto. 19.12.2019 nezverejnené

Oprávnená osoba vykonala kontrolu aj na faktúry, či hola vykonaná finančná kontrola a zároveň, či
holi faktúry zverejnené a hola dodržaná lehota zverejnenia.

Na vyššie uvedených faktúrach hola vykonaná finančná kontrola v zmysle 6 ods.4 Zákona
č,357/2015 Z.z.
Kontrolou holo zistené: povinná osoba zverejnila na webovej stránke školy v štruktúrovanej forme
faktúry za rok 2019, z ktorého nie je možné určiť, či hola dodržaná lehota zverejnenia faktúr, nakoľko
v tomto prehl‘ade chýba dátum zverejnenia. Z toho dövodu oprávnená osoba konštatuje, že došlo
k porušeniu Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 5b ods. 1 písm. b).
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I. Kontrola rozpočtu a rozpočtových zmien

a) Oprávnená osoba vykonala kontrolu čerpania rozpočtu a rozpočtových zmien za obdobie od
01.01.2019 — 31.12.2019. Prvá rozpočtová zmena bola realizovaná 04.02.2019 a týkala sa
všeobecný materiál VZP, odmeny, VŠZP, VZP, nemocenské, starobné, invalidné VZP a
nezamestnanost.

b) Od vyššie uvedeného dátumu došlo celkom k 73 rozpočtovým zmenám, ktoré súviseli so
vzdelávacimí poukazmí, asistentamí, vlastnýmí príjrnamí, podielovými daňamí, štátriou
dotáciou, normatívnou dotáciou, normativnou dotáciou z roku 2018 a darov.

c) Kontrolou bob zistené, že rozpočtové zmeny holi v súlade so Zákonom č.583/2004 Zz.
Zákon o rozpočtových pravidlách až na rozpočtovú zmenu č. 50 zo dňa 02.12.2019. Táto
rozpočtová zmena mala byť upravená na položke 612002.111.01101 (triednictvo), ktorá
mala byt‘ z rozpočtovej zmeny úplne odstránená a položka 611.111.01101 (tarifný plat) mala
byť upravená na čiastku 1360,- €‚ čím by sa predišlo k prekročeniu 030,- €.

d) Podľa Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš 5 6 ods.4.3. písm. a)
rozpočtová organizácia möže vykonať rozpočtovú zmenu v rámci jednej položky do výšky
3 300,- €.

II. Kontrola podnikateľskej činnosti školy

Na webom sídle základnej školy Miloša Janošku bola v ponuke krúžkov na školský rok 2019/ 2020
v mesiaci september 2019 zverejnená informácia o zriadeni „Keramického krúžku v nasledovnom
znení:

• Kurzy pre deti (od 10 do 15 rokov)
Každú stredu od 14.00 do 16.00 hod.
Cena: 55 € (sept.- jan.)

• Kurzy prs dospelých
Každý druhý utorok od 16.30 do 18.30 hod., začiatok od 20.9.2019
Cena: 65 € za celý kurz
13€ za 1 kurz (2 hod.)
V cene kurzu je materiál/hlina, výpaly, kompletne vybavená dielňa, lektor.

Oprávnená osoba vykonala kontrolu plnenia podmienok vykonávania podnikatel‘skej činnosti podľa
5-u 151 ods.1 zákona č. 24512008 Z.z. v platnom znení a Metodického pokynu č.12/2009-R
Ministerstva školstva SR, ktorým sa určuje postup škól a školských zariadeni pri podnikateľskej
činnosti.

Vykonanou kontrolou holo zistené, že v priestoroch Základnej škole Miloša Janošku v školskom roku
2019/2020. v období od septembra 2019 do júna 2020, prebieha výuka v záujmovom útvare
„Keramický krúžok. Oprávnenej osobe boli povinnou osobou predložené pisomné záznamy
o práci tohto záujmového krúžku z ktorých vyplýva, že krúžok má 27 študentov, výuka prebieha
v týždenných intervaloch, čo je dokladované vykonanou prezentáciou pritomných v dochádzkovej
knihe. Financovanie krúžku je zabezpečované formou vzdelávacích poukazov, ktoré boli
predložené oprávnenej osobe, pričom 24 vzdelávacích poukazov bob vydaných a následne
prijatých ZS Miloša Janošku, 2 vzdelávacie poukazy boli vydané Gymnáziom M.M.Hodžu, Liptovský
Mikuláš a prijaté ZS Miloša Janošku, jeden študent keramického krůžku neodovzdal vzdelávaci
poukaz škole. Keramický krúžok vedie pedagogický zamestnanec školy PaedDr. D. H.

Na základe vyššie uvedených skutočností vyplýva, že povinná osoba nevykonáva podnikatel‘skú
činnosť podia 5-u 151 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. a vyššie uvedeného metodického pokynu.
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Štatutárny zástupca Základnej školy Miloša Janošku podal do zápisnice oprávnenej osobe
vysvetlenie, že na webovom sídle školy bob zverejnené v mesiaci 09/2019 oznámenie o zriadení
keramického krúžku v šk. roku 2019/2020 s uvedením výšky úhrad za absolvovanie kurzu, ktoré
vychádzalo so zámeru, aby sa krúžok samofinacoval. Po zverejneni oznamu povinná osoba zistila,
že tento spósob financovania je podľa zákonných predpisov možné reaiizovať len formou
podnikateľskej činnosti, preto od tohto modelu upustili a finacovanie krúžku nešili spósobom
vzdelávacích poukazov. V krúžku je zapojených 27 študentov (aj z mých šköl), z ktorých 26
odovzdabo vzdelávací poukaz ZS Miboša Janošku. Výuka keramického krúžku sa koná v týždenných
intervaloch v pniestoroch školy, má stanovený učebný plán, výuku zabezpečuje pedagóg školy,
prĺtomnosť študentov je zaznamenaná v tniednej knihe. Výsledky knižku sú prezentované
v priestoroch školy.
Skola od účastníkov kurzu nevyberá žiadne poplatky.
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