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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontrol, ktoré boli vykonané v súlade  
s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, doplnený o poslanecký návrh, schváleným uznesením 
MsZ č. 28/B.17 dňa 28.06.2017 a Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, doplneným 
o poslanecké návrhy, schváleným uznesením MsZ č. 36/C.26 dňa 13.12.2017 . 

Povinnou osobou bolo Mesto Krompachy, kontrola vykonaná na Mestskom úrade Krompachy (ďalej 
len MsÚ. Cieľom kontrol bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, týkajúce sa predmetu kontroly, so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. 

Kontrola – výdavky na motorové vozidlá - MsÚ 
Kontrolovaným obdobím bol rok 2016 a I. polrok 2017. Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku 
kontroly povinnej osobe: 12.1.2018. Povinná osoba v určenej lehote do 22.1.2018 nepodala 
oprávnenej osobe námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam 
a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v Návrhu správy o výsledku kontroly. 
Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly. 

Predmet kontroly bol zameraný na používanie služobných motorových vozidiel – vedenie evidencie  
o prevádzke, nákup pohonných hmôt, opravy, údržba vozidiel. 
Na plnenie pracovných úloh mesto Krompachy využíva služobné motorové vozidlá a to: 
Mestský úrad v Krompachoch, sekretariát primátorky mesta – zodpovedný p. P. L., má pridelené 
služobné motorové vozidlá typu ŠKODA OCTÁVIA ŠPZ ..... , ŠKODA OCTÁVIA ŠPZ .... a od 01.01.2017 
Dacia DOKKER ŠPZ ....... . Oddelenie VŽPaTS – zodpovedný Mgr. S. K., má pridelené služobné motorové 
vozidlo PIAGIO Quargo ŠPZ ........... . 

Rozpočet finančných prostriedkov – výdavky na vyššie uvedené motorové vozidlá:  
- v roku 2016: schválený rozpočet 9 000 €, skutočnosť k 31.12.2016 činí 8 627 €, plnenie 

95,85 %.  
Z toho:  PHM     3 215,18 € 
 oleje, spreje, umývanie, prezúvanie    758,11 € 
 diaľničné známky, parkovné     224,20 € 
 servis, údržba    1 828,28 € 
 poistenie    1 857,68 € 
 karty             4,17 € 

daň z motorových vozidiel     739,80 € 
Celkom     8 627,42 € 

Výdavky na servis, údržbu vo výške 1 828,28 € predstavujú výdavky za servisné práce a údržbu na 
motorovom vozidle Škoda Octavia ŠPZ ....... : faktúra č. 340/16 vo výške 307,10 € (AUTOVES s.r.o. SNV), 
fa č. 493/16 vo výške 1 206,04 € (AUTOVES s.r.o. SNV), fa č. 1278/16 vo výške 203,76 € (AUTOVES s.r.o. 
SNV). Faktúra č. 1277/16 vo výške 109,99 € EUROCAMP, s.r.o. Poprad) predstavuje výdavky za servisné 
práce na motorovom vozidle DACIA SANDERO ŠPZ  ...... , ktoré prevádzkuje Mestská polícia Krompachy 
a tento výdavok mal byť účtovaný na FNC 0310, položka 634002 a nie na FNC 0111, položka 634002, 
tým nebola dodržaná funkčná rozpočtová klasifikácia, čo nie je v súlade s vyhláškou č. 257/2014 Z.z. 
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická 
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klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), príloha k vyhláške v zn.n.p..  Došlo ku skresleniu 
skutočných výdavkov tak pre mestský úrad, ako aj pre mestskú políciu.  

- v roku 2017: schválený rozpočet 9 000 €, skutočnosť k 30.06.2017 činí 3 628 €, plnenie 
40,31 %.  

Z toho: PHM     1 573,14 € 
 servis, údržba        181,80 € 
 diaľničné známky, parkovné      103,78 € 
 poistenie     1 301,04 € 
 daň z motorových vozidiel      468,24 €  
 Celkom      3 628,00 € 
 
ŠKODA OCTÁVIA ŠPZ ........ : 
Vozidlo bolo prevádzkované do 13. februára 2017. Po schválení vyraďovacou komisiou bolo vyradené 
z hnuteľného majetku mesta a následne bolo odpredané - Kúpna zmluva č. 1/2017/OMRR zo 
16.2.2017, kupujúci Auto Spiš s.r.o. Poľanovce, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 17.2.2017 – 
Zmluva č. KZ-002/2017, nadobudla účinnosť 18.2.2017. 
Žiadanky na prepravu obsahujú požadované údaje, najmä: meno žiadateľa, mená cestujúcich, deň 
a hodinu a miesto pristavenia, cesta odkiaľ – kam, účel jazdy, dátum a podpis -  žiadateľa, 
schvaľujúceho, osoby zodpovednej za auto-prevádzku. 
Vedenie o prevádzke služobného motorového vozidla, tzv. prevádzkový zošit obsahuje údaje ako 
dátum, cieľ cesty, alebo iná činnosť, hodina začiatku cesty, ukončenia cesty, stav počítadla 
v kilometroch (km), ubehnuté km, doplnenie PH v litroch (l), podpis vodiča. 
Vyúčtovanie pohonných hmôt za príslušný mesiac: 
Spotreba pohonných hmôt vozidla - používa sa kombinovaná spotreba PH: mesto – mimo mesta. 
Spotreba stanovená podľa EHK v technickom preukaze vozidla je 8,00 l/ 100 km. Spotreba pohonných 
hmôt podľa Smernice č. 4/2011, čl. 10, tabuľka č. 2, vrátane doplnkov, predstavuje na 100 km jazdy:  
v meste 10 l, kombinovaná spotreba mimo mesta 7,9 l. Na základe údajov vo vyúčtovaní pohonných 
hmôt vozidla v každom mesiaci sa uvádza, je vypočítaná, že spotreba na 100 km v meste činí 10 l, mimo 
mesta 7,9 l, t.j. presne ako je stanovené v Smernici č. 4/2011. Pritom, napríklad v mesiaci február 2016 
konečný zostatok v nádrži činí 67,43 l, v júli 2016 zostatok v nádrži 51,27 l, k 13.2.2017 konečný 
zostatok v nádrži 50,54 l. Nakoľko nie je známe, aký bol objem nádrže (vozidlo odpredané), pri 
predpoklade 45 – 50 l, nie je možné, aby v nádrži ostalo väčšie množstvo pohonných hmôt, ako je 
celkový objem nádrže. Z uvedeného možno konštatovať, uvádzané údaje spotreby paliva na 100 km 
vo vyúčtovaní nezodpovedajú skutočnosti, tzn., že skutočná spotreba paliva na 100 km tak v meste, 
ako aj mimo mesta nemohla byť ako je uvedené vo vyúčtovaní a presne každý mesiac totožná so 
stanovenými hodnotami v Smernici č. 4/2011 v platnom znení.  
Z predložených dokladov: stav počítadla kilometrov k 4.1.2016: 385157, k 31.12.2016: 395779, počet 
najazdených km činí 10 622. Celkové množstvo natankovaných pohonných hmôt činí 1 000,56 litra 
v celkovej cene 1 227,44 € (bločky registračnej pokladne). Spotreba paliva stanovená výrobcom pri 
jazde mestom – mimo mesta: 8,0 l/100 km. Pri skutočne najazdených 10 622 km celková spotreba 
paliva je 981,91 l, čo predstavuje priemernú spotrebu paliva 9,24 l/100 km, čo je o 15,5 % viac ako 
norma uvádzaná výrobcom. Vykázaná spotreba je v rámci normy uvádzanej v Smernici č. 4/2011, 
vrátane doplnkov; motorové vozidlo bolo prevádzkované najmä na jazdy v meste. Zostatok v nádrži 
k 31.12.2016 je 44,29 l. 
Stav počítadla kilometrov k 2.1.2017: 395779, k 13.2.2017: 396408, počet najazdených km činí 629. 
Celkové množstvo natankovaných pohonných hmôt činí 69,35 litra v celkovej cene 92,23 € (bločky 
registračnej pokladne). Pri skutočne najazdených 629 km celková spotreba paliva je 63,10 l, čo 
predstavuje priemernú spotrebu paliva 10,03 l/100 km, čo je o 25,37 % viac ako norma uvádzaná 
výrobcom. Vykázaná spotreba je v rámci normy uvádzanej v Smernici č. 4/2011, vrátane doplnkov; 
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motorové vozidlo bolo prevádzkované jazdy len v meste. Zostatok v nádrži k 13.2.2017 je 50,54 l, pri 
cene 1,33 €/l to činí 66,50 € a motorové vozidlo bolo odpredané vo výške 500 €. 
Z uvedeného vyplýva, že skutočná spotreba PHM v jednotlivých mesiacoch pri jazde v meste, pri 
jazde mimo mesta, nie je prepočítavaná správne a nie je správne uvádzaný zostatok paliva v nádrži. 
Žiadam zabezpečiť správnosť vykazovania údajov a výpočtu vo vyúčtovaní pohonných hmôt.  
Bločky z registračnej pokladne o nákupe množstva PHM vyblednuté, slabo čitateľné, čo nie je v súlade 
so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8 ods. 1) v zn.n.p.. Účtovná jednotka je povinná viesť 
účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. 
Prípady, údaje v prevádzkovom zošite opravované, prepisované, bez uvedenia kto, kedy vykonal 
opravu, čo nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 34 Oprava účtovného záznamu 
v zn.n.p.. Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala 
príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po 
oprave. Oprava nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo 
neprehľadnosti účtovníctva. 
V zmysle Smernice č. 4/2011 čl. 5 bod 17. Vyúčtovanie mesačnej spotreby ....... predkladá na podpis do 
10. dňa nasledujúceho mesiaca. Zistené prípady - aj po tomto dátume, napr. 12. 4.2016 (10. ne), 
12.9.2016 (10. so), 12.10.2016 (10. po), 12.12. 2016 (10. so). 
V zmysle danej smernice čl. 5 bod 17. tab. č. 1 zodpovedný, ktorému je vozidlo pridelené p. L.; 
zodpovedný, ktorý prevádza kontrolu prednosta MsÚ; schvaľujúci primátor.  Vyúčtovanie pohonných 
hmôt vozidla podpisuje: p. L.; kontroloval p. L., schválil zástupca primátorky, čo nie je v súlade so 
smernicou č. 4/2011 čl. 5 bod 17. tab. č. 1..  

DACIA DOKKER ŠPZ ........  : 
Prevádzka motorového vozidla začala od 1.1.2017. 
Žiadanky na prepravu obsahujú požadované údaje, najmä: meno žiadateľa, mená cestujúcich, deň 
a hodinu a miesto pristavenia, cesta odkiaľ – kam, účel jazdy, dátum a podpis - žiadateľa, 
schvaľujúceho, osoby zodpovednej za auto-prevádzku. 
Vedenie o prevádzke služobného motorového vozidla v tzv. prevádzkovom zošite obsahuje údaje ako 
dátum, cieľ cesty, alebo iná činnosť, hodina začiatku cesty, ukončenia cesty, stav počítadla v km, 
ubehnuté km, doplnenie PHL v litroch, podpis vodiča.  
V mesiaci napr. marec, apríl údaje prepisované, opravované, bez uvedenia kto, kedy opravy vykonal, 
čo nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 34 Oprava účtovného záznamu, 
v zn.np.. 
V mesiaci apríl uvedený konečný stav počítadla km v prevádzkovom zošite 2787 (prepisované), vo 
vyúčtovaní 2787; v prevádzkovom zošite ubehnuté km mesto 280, mimo mesta 233, t.j. spolu 513 km 
(tým by konečný stav tachometra činil 2667), vo vyúčtovaní ubehnuté km mesto 400, mimo mesta 233, 
t.j. spolu 633 km (týmto konečný stav tachometra  činí 2787 km). Rozdiel 120 km = 2787 - 2667.  
Nesúlad medzi údajmi v prevádzkovom zošite a vo vyúčtovaní. Uvedené zistenia – nesúlad so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zn.np., § 7 ods. 1, § 8 ods. 1. Na strane 2/4/2017 v prevádzkovom 
zošite uvedené ubehnuté kilometre 217, po spočítaní km na danej strane je to 197 (217 – 197 = 20; 
100 ?).   
Vyúčtovanie pohonných hmôt za príslušný mesiac: 
Spotreba pohonných hmôt vozidla - používa sa kombinovaná spotreba PH: mesto – mimo mesta. 
Spotreba stanovená podľa EHK v technickom preukaze vozidla je 6,2 l/ 100 km. Spotreba pohonných 
hmôt podľa Smernice č. 4/2011, čl. 10, tabuľka č. 2, vrátane doplnkov, predstavuje na 100 km jazdy:  
v meste 8,2 l, kombinovaná spotreba mimo mesta 6,2 l. Na základe údajov vo vyúčtovaní pohonných 
hmôt vozidla v každom mesiaci sa uvádza, je vypočítaná, že spotreba na 100 km v meste činí 8,2 l, 
mimo mesta 6,2 l, t.j. presne ako je stanovené v Smernici č. 4/2011. Pritom, napríklad v mesiaci marec 
2017 konečný zostatok v nádrži činí 53,19 l, v máji 2017 zostatok v nádrži 61,03 l, v júni 2017 zostatok 
v nádrži 108,04 l ! Objem nádrže je cca 50 litrov, nie je možné, aby v nádrži ostalo väčšie množstvo 
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pohonných hmôt, ako je celkový objem nádrže. Z uvedeného možno konštatovať, uvádzané údaje 
spotreby paliva na 100 km vo vyúčtovaní nezodpovedajú skutočnosti, tzn., že skutočná spotreba 
paliva na 100 km tak v meste, ako aj mimo mesta nemohla byť ako je uvedené vo vyúčtovaní a presne 
každý mesiac totožná so stanovenými hodnotami v Smernici č. 4/2011 v platnom znení.  
Z predložených dokladov stav počítadla kilometrov k 2.1.2017: 260, k 21.6.2017: 4198, počet 
najazdených km činí 3 938. Celkové množstvo natankovaných pohonných hmôt činí 369,99 litra 
v celkovej cene 482,99 € (bločky registračnej pokladne). Pri skutočne najazdených 3 938 km celková 
spotreba paliva je 284,29 l, čo predstavuje priemernú spotrebu paliva 7,22 l/100 km, čo je o 16,45 % 
viac ako norma uvádzaná výrobcom. Vykázaná spotreba je v rámci normy uvádzanej v Smernici  
č. 4/2011, vrátane doplnkov. Údaj 284,29 l nemožno považovať za vierohodný, správny, nakoľko 
v nádrži boli zostatky PHM vyššie ako celkový objem nádrže a tým aj ďalšie prepočty nemožno 
považovať za vierohodné, správne. Zostatok v nádrži k 21.6.2017 je 108,04 l ! 
Z uvedeného vyplýva, že skutočná spotreba PHM v jednotlivých mesiacoch pri jazde v meste, pri 
jazde mimo mesta, nie je prepočítavaná správne a nie je správne uvádzaný zostatok paliva v nádrži. 
Žiadam zabezpečiť správnosť vykazovania údajov a výpočtu vo vyúčtovaní pohonných hmôt. 
Bločky z registračnej pokladne o nákupe množstva PHM vyblednuté, slabo čitateľné, čo nie je v súlade 
so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8 ods. 1) v zn.n.p.. 
V zmysle Smernice č. 4/2011 čl. 5 bod 17. Vyúčtovanie mesačnej spotreby ....... predkladá na podpis do 
10. dňa nasledujúceho mesiaca. Zistené prípady - aj po tomto dátume, napr. 11.5.2017 (10. st), 
12.6.2017 (10. so). 
V zmysle danej smernice čl. 5 bod 17. tab. č. 1 zodpovedný, ktorému je vozidlo pridelené p. L.; 
zodpovedný, ktorý prevádza kontrolu prednosta MsÚ; schvaľujúci prednosta MsÚ.  Vyúčtovanie 
pohonných hmôt vozidla podpisuje: p. L.; kontroloval p. L., schválil zástupca primátorky, čo nie je 
v súlade so smernicou č. 4/2011 čl. 5 bod 17. tab. č. 1..  
 
ŠKODA OCTÁVIA ŠPZ ........... : 
Žiadanky na prepravu obsahujú požadované údaje, najmä: meno žiadateľa, mená cestujúcich, deň 
a hodinu a miesto pristavenia, cesta odkiaľ – kam, účel jazdy, dátum a podpis -  žiadateľa, 
schvaľujúceho, osoby zodpovednej za auto-prevádzku. 
Vedenie o prevádzke služobného motorového vozidla v tzv. prevádzkovom zošite obsahuje údaje ako 
dátum, cieľ cesty, alebo iná činnosť, hodina začiatku cesty, ukončenia cesty, stav počítadla v km, 
ubehnuté km, doplnenie PHL v litroch, podpis vodiča. 
Vyúčtovanie pohonných hmôt za príslušný mesiac: 
Spotreba pohonných hmôt vozidla - používa sa kombinovaná spotreba PH: mesto – mimo mesta. 
Spotreba stanovená podľa EHK v technickom preukaze vozidla je 7,00 l/ 100 km. Spotreba pohonných 
hmôt podľa Smernice č. 4/2011, čl. 10, tabuľka č. 2, vrátane doplnkov, predstavuje na 100 km jazdy:  
v meste 9,8 litrov, kombinovaná spotreba mimo mesta 7,4 litrov. Na základe údajov vo vyúčtovaní 
pohonných hmôt vozidla v každom mesiaci sa uvádza, je vypočítaná, že spotreba na 100 km v meste 
činí 9,8 l, mimo mesta 7,4 l, t.j. presne ako je stanovené v Smernici č. 4/2011.  
Z predložených dokladov stav počítadla kilometrov k 4.1.2016: 148626, k 31.12.2016: 169855, počet 
najazdených km činí 21 229. Celkové množstvo natankovaných pohonných hmôt činí 1 615,83 litra 
v celkovej cene 1 979,23 € (bločky registračnej pokladne). Spotreba paliva stanovená výrobcom pri 
jazde mestom – mimo mesta: 7,0 l/100 km. Pri skutočne najazdených 21 229 km celková spotreba 
paliva je 1 612,54 l, čo predstavuje priemernú spotrebu paliva 7,6 l/100 km, čo je o 8,57 % viac ako 
norma uvádzaná výrobcom. Vykázaná spotreba je v rozmedzí normy uvádzanej v Smernici č. 4/2011, 
vrátane doplnkov; motorové vozidlo bolo prevádzkované najmä na jazdy mimo mesta. Zostatok 
v nádrži k 31.12.2016 je 7,85 l. 
Z predložených dokladov stav počítadla kilometrov k 2.1.2017: 169855, k 30.6.2017: 181038, počet 
najazdených km činí 11 183. Celkové množstvo natankovaných pohonných hmôt činí 860,98 litra 
v celkovej cene 1 143,57 € (bločky registračnej pokladne). Pri skutočne najazdených 11 183 km celková 
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spotreba paliva je 854,97 l, čo predstavuje priemernú spotrebu paliva 7,65 l/100 km, čo je o 9,29 % viac 
ako norma uvádzaná výrobcom. Vykázaná spotreba je v rozmedzí normy uvádzanej v Smernici  
č. 4/2011, vrátane doplnkov; motorové vozidlo bolo prevádzkované najmä na jazdy mimo mesta. 
Zostatok v nádrži k 30.6.2017 je 13,86 l. 
Kontrolou bolo zistené, vo vyúčtovaní napr.:  
Dňa 31.8.2016 zostatok v nádrži činil 52,79 l (t.j. k 1.9.2016). V čase 2.9. až 4.9.2016 bolo najazdených 
798 km (jazdy mimo mesta). Pri spotrebe uvádzanej výrobcom 7 l/100 km, pri najazdených 798 km by 
bola spotreba cca 55,86 l (pri spotrebe uvádzanej v smernici 7,4 l/100 km, pri najazdených 798 km by 
bola spotreba cca 59,05 l) a zostatok v nádrži činil 52,79 l !?!.   
Dňa 30.9.2016 zostatok v nádrži činil 9,35 l (t.j. k 1.10.2016). V čase 3.10. najazdených 117 km, 4.10.. 
najazdených 6 km, spolu 123 km, čo pri prepočte k spotrebe na 100 km uvádzanej výrobcom, spotreba 
na 123 km predstavuje 8,61 l. 
Dňa 31.10.2016 o 9.11 hod. nákup PHM 39,10 l. V daný deň bolo najazdených 11 km v meste. Zostatok 
v nádrži uvedený vo vyúčtovaní 7,99 l !?! 
Dňa 31.10.2016 zostatok v nádrži činil 7,99 l (t.j. k 2.11.2016). V čase od 2.11. do 7.11.2016 
najazdených 329 km, čo pri prepočte k spotrebe na 100 km uvádzanej výrobcom, spotreba na 329 km 
predstavuje 23,03 l a v nádrži bolo 7,99 l !?!  
Dňa 30.4.2017 zostatok v nádrži 3,17 l (t.j. k 2.5.2017). Dňa 2.5. bolo najazdených 60 km, čo pri 
prepočte k spotrebe na 100 km uvádzanej výrobcom, spotreba na 60 km predstavuje 4,2 l; dňa 4.5. 
cesta do Zvolena, tankované v Banskej Bystrici 4.5. o 15.56 hod., tzn. muselo byť ubehnutých ďalších 
cca 210 km, čiže celkom cca 270 km, čo pri prepočte k spotrebe na 100 km uvádzanej výrobcom, 
spotreba na 270 km predstavuje 18,9 l a v nádrži bolo 3,17 l !?! 
Z uvedeného vyplýva, že skutočná spotreba PHM v jednotlivých mesiacoch pri jazde v meste, pri jazde 
mimo mesta, nie je prepočítavaná správne a nie je správne uvádzaný zostatok paliva v nádrži. Žiadam 
zabezpečiť správnosť vykazovania údajov a výpočtu vo vyúčtovaní pohonných hmôt. 
Bločky z registračnej pokladne o nákupe množstva PHM vyblednuté, slabo čitateľné, čo nie je v súlade 
so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8 ods. 1) v zn.n.p.. 
V zmysle Smernice č. 4/2011 čl. 5 bod 17. Vyúčtovanie mesačnej spotreby ....... predkladá na podpis do 
10. dňa nasledujúceho mesiaca. Zistené prípady - aj po tomto dátume, napr. 12.4.2016 (10. ne), 
12.9.2016 (10. so), 12.10.2016 (10. po), 12.12.2016 (10. so), 11.5.2017 (10. st), 12.6.2017 (10. so). 
V zmysle danej smernice čl. 5 bod 17. tab. č. 1 zodpovedný, ktorému je vozidlo pridelené p. L.; 
zodpovedný, ktorý prevádza kontrolu prednosta MsÚ; schvaľujúci primátor.  Vyúčtovanie pohonných 
hmôt vozidla podpisuje: p. L.; kontroloval p. L., schválil zástupca primátorky, čo nie je v súlade so 
smernicou č. 4/2011 čl. 5 bod 17. tab. č. 1..  

Piaggio Quargo ŠPZ .......... : 
Žiadanky na prepravu obsahujú požadované údaje, najmä: meno žiadateľa, mená cestujúcich, deň 
a hodinu a miesto pristavenia, cesta odkiaľ – kam, účel jazdy, dátum a podpis žiadateľa, podpis 
schvaľujúceho. Na žiadankách nie je dátum a podpis osoby zodpovednej za autoprevádzku; prípady, 
keď chýba dátum  pri podpise u schvaľujúceho: žiadanky január 2016 až jún 2017, čo nie je v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8 ods.1) v zn.n.p.. 
Vedenie o prevádzke služobného motorového vozidla v tzv. prevádzkovom zošite obsahuje údaje ako 
dátum, cieľ cesty, alebo iná činnosť, hodina začiatku cesty, ukončenia cesty, stav počítadla v km, 
ubehnuté km, doplnenie PHM v litroch, podpis vodiča. Údaje napr. v mesiaci január, júl 2016 
prepisované, čo nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 34 Oprava účtovného 
záznamu, v zn.np.. 
Vyúčtovanie pohonných hmôt za príslušný mesiac: 
Spotreba stanovená podľa EHK v technickom preukaze vozidla nie je uvedená. Spotreba pohonných 
látok podľa Smernice č. 4/2011, čl. 10, tabuľka č. 2, vrátane doplnkov, predstavuje na 100 km jazdy:  
v meste 9,6 litrov, kombinovaná spotreba mimo mesta 0 litra.  
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Z predložených dokladov stav počítadla kilometrov k 4.1.2016: 23 711, k 30.12.2016: 29 180, počet 
najazdených km činí 5 469. Celkové množstvo natankovaných pohonných hmôt činí 482,76 litra 
v celkovej cene 507,89 € (bločky registračnej pokladne). Pri skutočne najazdených 5 469 km celková 
spotreba paliva je 488,76 l, čo predstavuje priemernú spotrebu paliva 8,94 l/100 km. Skutočná 
spotreba na 100 km je v tolerancii normy uvádzanej v Smernici č. 4/2011, vrátane doplnkov; 
motorové vozidlo bolo prevádzkované len na jazdy v meste. Zostatok v nádrži k 31.12.2016 je 15 l. 
Skutočná spotreba na 100 km bola prekročená v mesiaci február 2016, činila 13,45 l, čo bolo v danom 
čase písomne odôvodnené.  
Z predložených stav počítadla kilometrov k 2.1.2017: 29180, k 30.6.2017: 31253, počet najazdených 
km činí 2 073. Celkové množstvo natankovaných pohonných hmôt činí 173,34 litra v celkovej cene 
201,78 € (bločky registračnej pokladne). Pri skutočne najazdených 2 073 km celková spotreba paliva je 
182,34 l, čo predstavuje priemernú spotrebu paliva 8,8 l/100 km. Skutočná spotreba na 100 km je 
v tolerancii normy uvádzanej v Smernici č. 4/2011, vrátane doplnkov; motorové vozidlo bolo 
prevádzkované len na jazdy v meste. Zostatok v nádrži k 30.6.2017 je 6 l. 
Bločky z registračnej pokladne o nákupe množstva PHM vyblednuté, slabo čitateľné, čo nie je v súlade 
so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8 ods. 1) v zn.n.p.. 
Prípady, údaje v prevádzkovom zošite, napr. január, júl 2016, opravované, prepisované, bez uvedenia 
kto, kedy vykonal opravu, čo nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 34 Oprava 
účtovného záznamu v zn.n.p.. 
Žiadanka na prepravu – chýba dátum u schvaľujúceho, bez dátumu a podpisu osoby zodpovednej za 
autoprevádzku, čo nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8 ods. 1) v zn.n.p..  
V zmysle Smernice č. 4/2011 čl. 5 bod 17. Vyúčtovanie mesačnej spotreby ....... predkladá na podpis do 
10. dňa nasledujúceho mesiaca. Zistené prípady - aj po tomto dátume, napr. 12.6.2017 (10. so), 
17.7.2017, čo nie je v súlade s danou smernicou čl. 5 bod 17. 
V zmysle danej smernice čl. 5 bod 17. tab. č. 1 zodpovedný, ktorému je vozidlo pridelené Mgr. K.; 
zodpovedný, ktorý prevádza kontrolu vedúci odd. VŽPaTS; schvaľujúci prednosta. Vyúčtovanie 
pohonných hmôt vozidla podpisuje: Mgr. K.; kontroloval ved. odd. VŽPaTS, schválil prednosta, čo je 
v súlade so smernicou č. 4/2011 čl. 5 bod 17. tab. č. 1..  

Dohoda o hmotnej zodpovednosti predstavuje jeden zo zmluvných typov upravených zákonom  
č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v zn.n.p.. Je to dvojstranný právny úkon uzatváraný medzi 
zamestnávateľom a zamestnancom. V zmysle Zákonníka práce ustanovenie § 182 ods. 1) predmetom 
dohody o hmotnej zodpovednosti sú hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty 
určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinnosťou vyúčtovať. Dohoda o hmotnej zodpovednosti musí 
mať písomnú formu, inak je neplatná,  hovorí ustanovenie §182 ods. 2) Zákonníka práce. V zmysle  
§ 184 uvedeného zákona ods. 1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody  
o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné 
pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. 
Predmetom hmotnej zodpovednosti nemôžu byť napríklad inventár kancelárie, osobný počítač, 
motorové vozidlo. Tu ide o dohodu za zverenú vec, predmet.  
Ku kontrole bol preukázaný Protokol o prevzatí palivovej karty k motorovému vozidlu: 

a) ŠKODA OCTÁVIA ŠPZ ..............: prevzal P. L. dňa 14.3.2013 
b) DACIA DOKKER ŠPZ ................: prevzal P. L. dňa 2.1.2017 
c) ŠKODA OCTÁVIA ŠPZ ..............: prevzal P. L. dňa 15.3.2016 
d) Piaggio Quargo ŠPZ ................: prevzal P. L. dňa 15.3.2016 

Dohoda o hmotnej zodpovednosti nepreukázaná, neuzavretá (palivové karty „b), c), d)“), čo nie je 
v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce § 182 ods. 1) a ods. 2). Pri odovzdaní palivovej 
karty „a)“ nie je preukázané vykonanie inventarizácie (motorové vozidlo odpredané), čo nie je v súlade 
so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce § 184. Ku kontrole bola predložená Dohoda o hmotnej 
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zodpovednosti so zamestnancom p. P. L. zo dňa 5.10.2009 (v danom čase bolo prevádzkované 
motorové vozidlo ŠKODA OCTÁVIA ŠPZ „a)“). 

Vo vyúčtovaní pohonných hmôt sa počíta s priemernou cenou za 1 l paliva, čím celková cena paliva vo 
vyúčtovaní v porovnaní s cenou z registračnej pokladne, resp. v účtovníctve sú zistené minimálne 
rozdiely;  odporúčam počítať so skutočnou cenou. 
V zmysle danej smernice čl. 6 bod 4. Zamestnávateľ, .... . V rámci inventarizácie majetku vykoná 
i kontrolu vybavenosti a výstroja vozidla. Prípadné rozdiely došetrí a výstroj doplní - u všetkých vozidiel 
nie je preukázané v rámci vykonania inventarizácie. Možno konštatovať, že kontrola sa vykonáva 
priebežne a pri samotných pravidelných kontrolách v rámci STK. 

Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijala 11 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. 
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 31.03.2018. 

Kontrola – použitia služobného motorového vozidla na rokovania zastupiteľstiev KSK  
Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly. 
Voľby do orgánov košického samosprávneho kraja sa konali 23. novembra 2013, t.j. štvrté volebné 
obdobie trvalo v rokoch 2013 – 2017, nie ako je uvedené v uznesení (ďalej len KSK).   
Za poslankyňu KSK v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
v zn.n.p.  bola zvolená Ing. Iveta Rušinová, ktorá zastáva v meste Krompachy funkciu primátorky mesta.  

Pôsobnosť samosprávneho kraja je definovaná v zákone č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve 
vyšších územných celkov v zn.n.p. (zákon o samosprávnych krajoch) ustanovenie § 4 ods. 1). 
V zmysle § 12 ods. 4) daného zákona Funkcia poslanca sa vykonáva spravidla bez prerušenia 
pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie 
ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo z obdobného 
pracovného vzťahu. Zamestnávateľ umožní svojmu zamestnancovi výkon funkcie poslanca podľa 
osobitných predpisov. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí 

namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní odmena od samosprávneho kraja. V zmysle § 12 ods. 
5) Poslancovi patrí náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli v súvislosti  
s výkonom funkcie. Osobitným predpisom je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn.n.p.. 
Poslancom Zastupiteľstva KSK prináleží za výkon funkcie mesačná odmena. Odmeňovanie poslancov 
sa riadi Zásadami odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií 
Zastupiteľstva v platnom znení. 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. § 1 ods. 2) Základnou úlohou obce pri výkone 
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone 
samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku. 
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, miestnym referendom, zhromaždením 
obyvateľov obce.  Orgánmi obe sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Predstaviteľom obce  
a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Zánik mandátu 
o.i. je uplynutím funkčného obdobia. 
Obe funkcie – poslanec samosprávneho kraja a primátor mesta – sú verejné funkcie. Výkon funkcie ako 
verejného funkcionára podlieha právnej úprave ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.n.p.. Verejný funkcionár je povinný 
pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem, nesmie uprednostňovať osobný 
záujem pred verejným záujmom. 
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Kontrolou použitia služobného motorového vozidla na KSK, na základe predložených dokladov,  cesty 
sa týkajú nielen na zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja, ale aj na zasadnutia komisií. Ing. 
Iveta Rušinová ako poslankyňa KSK bola aj členkou v komisiách: finančná, dopravná, regionálneho 
rozvoja.   

Prehľad ciest služobným motorovým vozidlom na služobné cesty do Košíc je spracovaný 
v nasledujúcich tabuľkách z predložených dokladov Žiadanka na prepravu, Záznam o prevádzke 
motorového vozidla (prevádzkový zošit), zo zdrojov zverejnených na webovom sídle Úradu Košického 
samosprávneho kraja.  
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SN ....... 

            

dátum 
cesty 

 čas účel cesty 
mená 

cestujúcich 
cestu schválil km 

zasadanie 
zastupiteľ. 

KSK 

Zasadanie 
komisie 

finančnej 

Zasadanie 
komisie 

dopravnej 

Zasadanie 
komisie 
region. 
rozvoja 

  

2017             o 9.00     o 9.00     

 31.1.2017 ut ---             31.1.o 9.00       

 2.2.2017 štv ---               2.2.2017     

 6.2.2017 po ---           6.2. o 9.30     RD   

20.2.2017 po 7.50-15.00 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 189 20.2.2017       CP + CS   

 21.3.2017 ut ---             21.3.o 9.00       

23.3.2017 štv 8.00-13.15 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 119       23.3.2017     

27.3.2017 po 8.30-12.15 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 127   27.3.o 9.30         

10.4.2017 po 8.00-15.15 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 127 10.4.2017       CP + CS   

 18.5.2017 štv ---               18.5.2017     

23.5.2017 ut 8.20-11.30 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 125     23.5.o 9.00       

29.5.2017 po 8.30-14.30 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 121   29.5. o 9.30         

12.6.2017 po 8.10-13.00 KSK, OÚ 
Ing. Rušinová, 
Ing. Stehlíková Ing. Rušinová 141 12.6.2017       CP + CS   

 24.7.2017 po ---               24.7.2017     

26.7.2017 str 7.45-18.00 

dopravná 
komisia VÚC 
Malý Horeš Ing. Rušinová Ing. Rušinová 330     

26.7.o 

10.00 Malý 
Horeš      stravné 

 3.8.2017 štv ---           3.8.2017     RD   

21.8.2017 po 8.00-16.00 OÚ, KSK, ŽP Ing. Rušinová Ing. Rušinová 125 21.8.2017       CP + CS   

 25.9.2017 po ---               25.9.2017     

3.10.2017 ut 8.00-13.00 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 123     3.10.o 9.00       
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9.10.2017 po 

Krompachy ↔ KE          
8.30-12.30  

KSK, Radnica 
Ing. Rušinová. 
A. Nemčíková Ing. Rušinová 

119   

9.10. o 9.30 

        

Krompachy ↔ SNV 
13.10-15.30  65           

23.10.2017 po 8.00-12.30 KSK, SSC Ing. Rušinová Ing. Rušinová 123 23.10.2017       CP + CS   

                          

             

dátum 
cesty 

 čas účel cesty 
mená 

cestujúcich 
cestu schválil km 

zasadanie 
zastupiteľ. 

KSK 

Zasadanie 
komisie 

finančnej 

Zasadanie 
komisie 

dopravnej 

Zasadanie 
komisie 
region. 
rozvoja 

  

2016             o 9.00     o 9.00     

 26.1.2016 ut ---               26.1.2016     

3.2.2016 str 8.10.-11.30 KSK Ing. Rušinová S. Barbuš 114     3.2. o 9.00       

5.2.2016 pia 7.15-12.00 KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 107   5.2. o 8.15         

22.2.2016 po 8.10-11.50 KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 127 22.2.2016       CP + CS   

1.4.2016 pia 8.10-12.00 KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 101       1.4.2016     

 6.4.2016 str  --- odťah. oprava             6.4. o 9.00       

 8.4.2016 pia  --- (oprava)           8.4. o 9.30     SN ...   

 25.4.2015 Po --  (oprava:6.4.-27.4.)         25.4.2016       CP + CS SN ... 

8.6.2016 str 8.10-12.20 OÚ, KSK Ing. Rušinová S. Barbuš 107     8.6. o 9.00       

10.6.2016 pia 8.10-12.30 KSÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 103       10.6.2016     

 13.6.2016 po ---           13.6.o13.00         

27.6.2016 po 8.10-13.45 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 119 27.6.2016       CP + CS   

2.8.2016 ut 8.00-13.30 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 118     2.8. o 9.00       

4.8.2016 štv 8.10-13.30 KSK, KSÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 123       4.8.2016     

5.8.2016 pia 8.40-12.10 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 101   5.8. o 9.30         

22.8.2016 po 8.00-11.30 KSK, KSÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 111 22.8.2016           
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27.9.2016 ut 9.30-14.30 MsÚ - SNV Ing. Rušinová Ing. Rušinová 85     

27.9.o 

10.00 hotel 
Čingov Sl.raj       

 29.9.2016 štv ---               29.9.2016     

3.10.2016 po 8.40-14.30 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 117   3.10. o 9.30          

17.10.2016 po 8.10-15.00 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 116 17.10.2016       CP + CS   

15.11.2016 ut 8.00-14.10 KSK 
Ing.Rušinová, 
Ing.Stehlíková Ing. Rušinová 160     

15.11.o 

9.00       

 16.11.2016 str ---               16.11.2016     

 21.11.2016 po ---           21.11.o12.0         

5.12.2016 po 7.00-15.40 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 114 5.12.2016       CP + CS   

                          

                        

dátum 
cesty 

 čas účel cesty 
mená 

cestujúcich 
cestu schválil km 

zasadanie 
zastupiteľ. 

KSK 

Zasadanie 
komisie 

finančnej 

Zasadanie 
komisie 

dopravnej 

Zasadanie 
komisie 
region. 
rozvoja 

  

2015             o 9.00     o 9.00     

 28..1.2015 str ---             28.1.o 9.00       

 29.1.2015 štv ---               29.1.2015     

 2.2.2015 po ---           2.2. o 9.30         

16.2.2015 po 8.10-14.00 OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 117 16.2.2015       CP + CS   

26.3.2015 štv 8.10-12.15 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 126     26.3.o 9.00       

31.3.2015 ut 8.10-14.30 OÚ, KSK Ing. Rušinová S. Barbuš 117       31.3.2015     

2.4.2015 štv 8.40-11.40 OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 98   2.4. o 9.30         

20.4.2015 po 7.45-13.20 

KSK, 
Ing.Mojžiš Ing. Rušinová S. Barbuš 112 20.4.2015       CP + CS   

 20.5.2015 str ---             20.5.o 9.00       

 21.5.2015 štv ---               21.5.2015     
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29.5.2015 pia 8.00-11.50 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová     29.5. o 9.00         

15.6.2015 po 8.10-12.10 KSK, OÚ Ing. Rušinová S. Barbuš 123 15.6.2015       CP + CS   

 29.7.2015 str ---             29.7.o 9.00   RD   

 3.8.2015 po ---               3.8.2015 RD   

 10.8.2015 po ---           10.8. o 9.00         

 24.8.2015 po  7.45-12.30  stret.Kechnec. Ing. Rušinová  Ing. Rušinová  117 24.8.2015       CP + CS   

 24.9.2015 štv  8.00-10.00  školenie 
Ing. Balážová, 
A. Breznayová  Ing. Rušinová  101       24.9.2015     

30.9.2015 str 8.10-12.00 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 109     30.9.o 9.00       

 2.10.2015 pia  8.30-13.15 KSK, KÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová  109   2.10. o 9.30         

19.10.2015 po 7.15-13.30 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 104 19.10.2015       CP + CS   

 9.11.2015 po 9.00-14.10  školenie   PhDr. Papcun Ing. Rušinová   130       9.11.2015 RD    

11.11.2015 str ---             11.11.o9.00   RD   

23.11.2015 po 8.30-13.30 KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 137   23.11.o9.30         

7.12.2015 po 8.00-15.10 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 119 7.12.2015       CP + CS   

                          

                        

dátum 
cesty 

 čas účel cesty 
mená 

cestujúcich 
cestu schválil km 

zasadanie 
zastupiteľ. 

KSK 

Zasadanie 
komisie 

finančnej 

Zasadanie 
komisie 

dopravnej 

Zasadanie 
komisie 
region. 
rozvoja 

  

2014             o 9.00     o 9.00     

21.1.2014 ut 
7.30-14.00 (žiadanka 
na 10.30!) 

Sl. rozhlas, 
KC-KSK Ing. Rušinová S. Barbuš 115 21.1.2014       CP + CS   

6.2.2014 štv 8.10-13.20 

Kult.centr. 
KSK JUDr. 
Vargová Ing. Rušinová 

Ing. Rušinová. 
S. Barbuš 101       6.2.2014     

7.2.2014 pia 9.10-14.10 

OÚ Ing. M. 
Styk Ing. Rušinová S. Barbuš 115     7.2. o 10.00       
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10.2.2014 po 8.30-14.00 

rokovanie 
Ing. Mojžiš Ing. Rušinová S. Barbuš 119   10.2. o 9.00         

 24.2.2014 po ---         24.2.2014       CP + CS   

 10.4.2014 štv ---               10.4.2014     

 11.4.2014 pia ---             11.4.o10.00       

14.4.2014 po 7.10-15.00 OÚ, Ing. Rušinová S. Barbuš 127   14.4. o 8.00         

28.4.2014 po 7.20-14.30 KSK, OÚ Ing. Rušinová S. Barbuš 143 28.4.2014       CP + CS   

5.6.2014 štv 8.10-11.50 KSK, SPP Ing. Rušinová S. Barbuš 101       5.6.2014     

9.6.2014 po 8.40-13.00 OÚ, Ing. Rušinová S. Barbuš 113   9.6. o 9.30        

13.6.2014 pia ---       13.6. o 8.30    

30.6.2014 po 8.10-13.30 stav. úrad Ing. Rušinová S. Barbuš 109 30.6.2014       CP + CS   

 7.8.2014 štv ---               7.8.2014 RD   

 8.8.2014 pia ---           8.8. o 9.00 8.8. o 9.00   RD   

25.8.2014 po 8.10-15.30 OÚ, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 123 25.8.2014       CP + CS   

17.9.2014 str 8.10-12.30 KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 105       17.9.2014     

23.9.2014 ut 8.15-11.50 SPP, KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 123     23.9. o 9.00       

 26.9.2014 pia ---           26.9.o 9.30         

13.10.2014 po 7.40-12.20 KSK, SPP Ing. Rušinová Ing. Rušinová 125 13.10.2014       CP + CS   

 19.11.2014 str 7.50-13.00  školenie  
A. Breznayová, 
F. Jochman Ing. Rušinová   140     19.11.o9.00       

 24.11.2014 po ---               24.11.2014     

 28.11.2014 pia ---           28.11.o9.30         

15.12.2014 po 8.00-13.30 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 115 15.12.2014       CP + CS   
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dátum 
cesty 

 čas účel cesty 
mená 

cestujúcich 
cestu schválil km 

zasadanie 
zastupiteľ. 

KSK 

Zasadanie 
komisie 

finančnej 

Zasadanie 
komisie 

dopravnej 

Zasadanie 
komisie 
region. 
rozvoja 

 

  

2013             o 10.00           

9.12.2013 po 8.00-16.00 KSK, OÚ, VO Ing. Rušinová S. Barbuš 119 9.12.2013        CP + CS   

                          

 

SN ........... 

dátum 
cesty 

 čas účel cesty 
mená 

cestujúcich 
cestu schválil km 

zasadanie 
zastupiteľ
stva KSK 

Zasadanie 
komisie 

finančnej 

Zasadanie 
komisie 

dopravnej 

Zasadanie 
komisie 
region.             
rozvoja 

  

2016                         

8.4.2016 pia 7.10-12.50 KSK Ing. Rušinová Ing. Rušinová 102   8.4. o 9.30         

25.4.2016 po 8.00-16.00 KSK, OÚ Ing. Rušinová Ing. Rušinová 116 25.4.2016       CP + CS   

            218             

2015                         

2014                         

2013                         
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Ku kontrole boli predložené cestovné príkazy (CP)  a cestovné správy (CS), ktoré sa týkajú účelu cesty, 
spojeným s účasťou na rokovaní na zastupiteľstve samosprávneho kraja v kontrolovanom období. 
Účasť Ing. Ivety Rušinovej, poslankyne KSK, na rokovaniach zastupiteľstva KSK v danom volebnom 
období bola 100 %. Na pracovné cesty bolo použité služobné motorové vozidlo mesta Krompachy, 
okrem cesty 24.2.2014. 
Mesto má vypracovanú Smernicu primátora mesta na vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov 
č. 1/2014 v platnom znení, účinnú od 2.1.2014 (ďalej len Smernica). V zmysle čl. 15 danej Smernice, 
časť Určenie pracovnej cesty : - evidencia cestovných príkazov sa vedie na sekretariáte primátora 
mesta. Evidencia cestovných príkazov je vedená na sekretariáte primátora, kde sa zaeviduje služobná 
cesta a pridelí evidenčné číslo cestovnému príkazu. Predložené cestovné príkazy (ďalej len CP) sú bez 
číslovania, čo nie je v súlade s danou Smernicou. Podľa čl. 4 Obeh účtovných dokladov, časť Doklady 
k cestovným náhradám - Po ukončení pracovnej cesty sa vykoná vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri 
vyúčtovaní musia byť vyplnené všetky údaje v stĺpcoch a riadkoch na oboch stranách cestovného 
príkazu, čo na predložených dokladoch nie je preukázané – druhá strana CP nevyplňovaná, resp. chýba, 
nie je prefotená, čo nie je v súlade s danou Smernicou. Schválenie pracovnej cesty, vyúčtovanie 
pracovnej cesty (prvá strana CP) podpísané zástupcom primátorky mesta. Oba dátumy zhodné s dňom 
nástupu cesty, t.j. dňom vykonania cesty; prípady dátum vo vyhlásení účtovateľa (druhá strana CP) je 
jeden a viac dni po uskutočnení cesty. Cestovné a miestna preprava v prípadoch použitia služobného 
motorového vozidla mesta Krompachy na cesty nebolo uplatnené, nebolo účtované, nebolo zo strany 
mesta vyplácané. Stravné bolo účtované pri pracovnej ceste Malý Horeš vo výške 4,50 € (PD č. 5551/17 
z 1.8.2017). Cestovné správy z jednotlivých ciest, bez dátumu vypracovania, v popise účelu cesty sa 
uvádza, že bola účasť na zasadaní KSK, ako aj účasť na ďalších rokovaniach s uvedením kde, s kým sa 
rokovalo a čo bolo predmetom rokovania. Hlavná kontrolórka požiadala Ing. Ivetu Rušinovú 
o vyhlásenie, či si uplatnila nárok a či jej boli poskytnuté v tomto období cestovné náhrady v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn.n.p. z Košického samosprávneho kraja v súvislosti 
s plnením verejnej funkcie poslankyne KSK, nakoľko z účtovných dokladov na meste, predložených ku 
kontrole, v rámci danej cesty plnila úlohy ako poslankyňa KSK a aj ako primátorka mesta. Na základe 
jej ústneho vyjadrenia dňa 31.1.2018 z KSK jej boli poukazované finančné prostriedky na osobný účet, 
nevie čo v nich bolo zahrnuté, nárok na cestovné nežiadala. Z uvedeného nie je možné konštatovať, či 
pri použití služobného motorového vozidla mesta Krompachy boli – neboli poskytnuté cestovné náhrady 
z KSK.  
Žiadam pri cestovných príkazoch dodržiavať náležitosti podľa platnej Smernice primátora mesta  
č. 1/2014. Súčasne odporúčam danú Smernicu aktualizovať. 
V zmysle Smernice primátora mesta č. 4/2011 Zásady používania služobných motorových vozidiel čl. 2 
Schvaľovanie použitia motorového vozidla: 1. Použitie všetkých motorových vozidiel schvaľuje 
primátor mesta alebo zástupca primátora mesta. 2. Použitie referentských motorových vozidiel 
a technických vozidiel schvaľuje prednosta MsÚ, v jeho neprítomnosti primátor alebo zástupca 
primátora. 3. Použitie motorových vozidiel na zahraničné služobné cesty zamestnancom schvaľuje 
primátor. V prípade cesty primátora cestu schvaľuje zastupiteľstvo.    
 

V Krompachoch, dňa 13.2.2018 
         
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 


