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SPRÁVA o výsledkoch kontroly 

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 28/B.17 zo dňa 23. júna 2021 

predkladám MsZ v Krompachoch informácie o výsledku kontroly: 
 

Číslo kontroly 4/2021 

Povinná osoba Základná umelecká škola, Námestie slobody č. 8, Krompachy 

Označenie kontroly Kontrola vedenia pokladnice a obehu pokladničných operácií. 

Kontrolované obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2021 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
17.8.2021 

 

Cieľom kontroly bolo overiť dodržanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní 

všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov v postupe zamestnancov 

povinnej osoby pri vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne 

vo vybranom období. 

 

1. VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI 

Vedenie pokladnice upravuje zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 

postupy účtovania - Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti  o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve peňažné prostriedky v hotovosti musí 

účtovná jednotka  inventarizovať ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 10  definuje účtovný doklad. Účtovný doklad je 

preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať: 

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 účtovej 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 účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 

Náležitosti účtovného dokladu sa môžu umiestniť len na účtovnom doklade.  

 

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení 

skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, t. j. účtovný doklad musí byť vyhotovený včas. Z účtovného 

dokladu sa musí dať určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu, t. j. účtovný doklad 

musí byť zrozumiteľmý. t. j., musí byť vyhotovený tak, aby údaje na ňom boli:  

- čitateľné, t. j. nie rozmazané, nie  poprečiarkované, nie gumované a pod., 

- prehľadné, t. j. aby sa dala identifikovať každá náležitosť účtovného dokladu,  

- trvalé, t. j. nemôžu byť vyplnené ceruzkou, prijaté faxom a pod.  
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2. KONTROLNÉ ZISTENIA 

2.1 ZRIAĎOVACIA LISTINA 

Základná umelecká škola bola zriadená mestom Krompachy zriaďovacou listinou, ktorá bola 

schválená MsZ v Krompachoch dňa 26.11.2002 uznesením č. 25/D-12, s dátumom zriadenia od 

1.1.2003 na dobu neurčitú. V čase vykonania kontroly bola zriaďovacia listina upravená 5 

dodatkami. Zriaďovacia listina vrátane dodatkov je zverejnená na webovom sídle školy 

www.zuskrompachy.eu.  

Základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ) je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje 

vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. ZUŠ samostatne hospodári 

s nehnuteľným a hnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Krompachy, ku ktorému má právo 

správy v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Hodnota majetku v k 31.12.2014 predstavovala v celkovej výške 119 871,63 €. Škola má zriadené 

2 elokované pracoviská: Slovinky 71 a Kluknava 43.   

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35549611 

ZUŠ zamestnáva 24 zamestnancov, z toho 21 pedagogických zamestnancov. V školskom roku 

2020/2021 ZUŠ navštevovalo 338 žiakov, z toho v individuálnom štúdiu 148 žiakov 

a v skupinovom 190 žiakov. 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

2.2 VNÚTORNÉ PREDPISY upravujúce vedenie pokladnice 

Povinná osoba vypracovala interný predpis „Smernica pre vedenie pokladnice, obeh 

pokladničných dokladov a vykonávanie finančných operácií“ s platnosťou od 1. januára 2019. 

Účelom smernice je vytvorenie podmienok pre správne vedenie pokladnice, jednotný a účinný 

obeh pokladničných dokladov a zákonný postup pri vykonávaní finančných operácií. Finančný 

limit pokladničnej hotovosti je stanovený na 1 500,- €.  

K smernici odporúčam vypracovať dodatok, ktorý bude upravovať schválenie požiadavky na 

nákup s doplnením vzoru tlačiva v prílohe. 

Zároveň má povinná osoba vypracovanú smernicu o finančnom riadení a účtovníctve č. 2/2015. 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

2.3 DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI  

Podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. ak pokladník prevzal na základe 

dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti a ceniny alebo iné hodnoty, 

ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. 

S odvolaním na vyššie uvedené bola s pokladníčkou ZUŠ dňa 2.9.2008 uzatvorená písomná 

dohoda o hmotnej zodpovednosti.  

Kontrolné zistenie 1 

Dohoda o hmotnej zodpovednosti nebola overená základnou finančnou kontrolou. Uzatvorenie 

dohody o HM s pokladníčkou je finančná operácia, ktorá musí byť overená základnou finančnou 

kontrolou v súlade so zákonom 357/2015 Z. z,. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. Pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti sa overuje súlad 

s osobitnými predpismi (najmä Zákonníkom práce) a vnútornými predpismi (Pracovný poriadok, 

Smernica o vedení pokladnice a pod.). 

 

2.4 VEDENIE POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ 

Kontrolované doklady:  

- príjmové pokladničné doklady 2020  č. P1/20 zo dňa 21.5.2020 a P2/2020 zo dňa 9.9.2020, 

- výdavkové pokladničné doklady 2020 – od č. V1/20 do č. V18/20 

- príjmové pokladničné doklady 2021 č. P1/21 zo dňa 19.2.2021 

http://www.zuskrompachy.eu/
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- výdavkové pokladničné doklady 2021 od č. V1/21 do č. V4/21 

- pokladničná  kniha za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2021 

 

ZUŠ vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len zákon 

o účtovníctve) a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31. 

 

Pokladničné doklady boli očíslované vzostupne podľa poradia v pokladničnej knihe, číselné 

označenie týchto dokladov na seba nadväzovalo, doklady obsahovali predpísané náležitosti 

v súlade s § 10 zákona o účtovníctve, obsahovali prílohy a doklady súvisiace s príjmovým 

a výdavkovým pokladničným charakterom. Súčasťou účtovných dokladov bol „kontrolný list“ 

s podpismi zodpovedných zamestnancov, ktorého súčasťou je uvedenie vyjadrenia o vykonaní 

základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. a internými predpismi 

organizácie.  

Príjmové pokladničné doklady súviseli s výberom hotovosti z bankového účtu do pokladne. 

Výdavkové pokladničné doklady súviseli s výdavkami za všeobecný materiál, poštové poplatky, 

učebné pomôcky, dezinfekciu, ochranné pracovné pomôcky. 

Pokladničná kniha je vedená priepisová v tlačovej podobe a obsahuje zákonom predpísané 

náležitosti v súlade s internou smernicou pre vedenie pokladnice, obeh pokladničných dokladov 

a vykonávanie finančných operácií. Jednotlivé listy pokladničnej knihy sú vzostupne očíslované 

s predtlačeným označením. Kópia jednotlivých strán ostáva v pokladničnej knihe, originál sa 

vytrháva k zaúčtovaniu podľa jednotlivých mesiacov (posledný záznam na strane č. 1824).  

Na účtovanie pokladničných dokladov povinná osoba používa programové vybavenie WinIBEU 

od spoločnosti IVeS Košice.  

Vedenie pokladničnej knihy odporúčam taktiež vykonávať v elektronickej forme 

prostredníctvom aktuálneho programového vybavenia, v ktorom sú účtované pokladničné 

doklady (Win IBEU). 

Denný limit pokladničnej hotovosti stanovený vo výške 1 500,- € a bol v kontrolovanom období  

dodržaný. Stav a pohyb finančných prostriedkov v hotovosti bol za kontrolované obdobie 

zaúčtovaný v súlade s § 40 ods. 1 opatrenia MFSR č. MF/16786/2007-31 (postupov účtovania) ma 

účte 211 – Pokladnica. 

 

Prehľad stavu pokladne:  

Stav pokladne k 1.1.2020         0,00 € 

Príjmové pokladničné operácie v roku 2020   750,00 € 

Výdavkové pokladničné operácie v roku 2020  750,00 € 

Stav pokladne k 31.12.2020         0,00 € 

Príjmové pokladničné operácie 1.1.2021 – 30.6.2021 350,00 €  

Výdavkové pokladničné operácie 1.1.2021 - 30.6 2021    80,48 € 

Stav pokladne k 30.6.2021:      269,52 €  

Posledný evidovaný výdavkový pokladničný doklad k 30.6.2021 mal číslo V4/21. 

 

Účtovanie pokladničných operácií je v súlade so zákonom o účtovníctve, postupmi účtovania, 

funkčnou klasifikáciou a metodickým usmernením MF SR k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej 

klasifikácie. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

2.5 INVENTARIZÁCIA POKLADNE 

Podľa predloženej dokumentácie bola posledná inventarizácia pokladne k 31.12.2020 vykonaná 

v súlade so zákonom o účtovníctve. Vykonanou inventarizáciou nebol zistený žiadny 

inventarizačný rozdiel. Účtovný stav pokladne sa zhodoval so skutočným stavom finančnej 

hotovosti v pokladni. 
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Počas výkonu kontroly bola dňa 12.8.2021 o 9.30 hod. vykonaná náhodná fyzická kontrola 

pokladničnej hotovosti za prítomnosti zodpovednej zamestnankyne ZUŠ. Cieľom fyzickej 

kontroly bolo overiť, či účtovný stav pokladničnej hotovosti súhlasil so skutočným stavom 

finančnej hotovosti nachádzajúcej sa v pokladni v čase náhodnej kontroly. Náhodnou kontrolou 

nebol zistený rozdiel, fyzický stav hotovosti vo výške 269,52 €  súhlasil s účtovným stavom vo 

výške 269,52 €. 
Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

2.6 VYKONÁVANIE FINANČNEJ KONTROLY  

Povinná osoba má vypracovanú Smernicu č. 1UČ/2019 upravujúcu systém finančného riadenia 

a finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základná finančná kontrola v súvislosti s pohybom 

peňažných prostriedkov v hotovosti bola v kontrolovanom období vykonávaná  na všetkých 

predložených dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou t.j. pokladničných dokladoch, žiadankách. 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

3. ZÁVER 

Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba má vypracované interné predpisy a smernice upravujúce  

vedenie pokladne, pokladničné operácie, pokladničné doklady, bol dodržaný stanovený limit 

pokladničnej hotovosti, s osobou zodpovednou za vedenie pokladne bola uzatvorená dohoda o 

hmotnej zodpovednosti, inventarizácia a vykonávanie základnej finančnej kontroly sú v súlade 

s právnymi predpisy a bez závažných nedostatkov. 

Povinná osoba bola poučená o vykonávaní základnej finančnej kontroly aj pri uzatváraní dohôd 

o hmotnej zodpovednosti. Nedostatky zistené kontrolou, ktoré bolo možné odstrániť počas 

kontroly, boli do ukončenia kontroly odstránené. 

 

Kontrola bola ukončená správou o výsledku kontroly dňa 17.8.2021. 

 

Číslo kontroly 5/2021 

Povinná osoba Centrum voľného času PRIMA, SNP č. 39, Krompachy 

Označenie kontroly Kontrola vedenia pokladnice a obehu pokladničných operácií. 

Kontrolované obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2021 

Dátum prevzatia správy 

povinnou osobou 
2.9.2021 

 

Cieľom kontroly bolo overiť dodržanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní 

všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov v postupe zamestnancov 

povinnej osoby pri vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne 

vo vybranom období. 

2. KONTROLNÉ ZISTENIA 

2.1 ZRIAĎOVACIA LISTINA 

Centrum voľného času PRIMA bolo zriadené mestom Krompachy zriaďovacou listinou, ktorá 

bola schválená MsZ v Krompachoch dňa 28. októbra 2003 uznesením č. 7/C-9, s dátumom 

zriadenia od 1.1.2004 na dobu neurčitú. V čase vykonania kontroly bola zriaďovacia listina 

upravená 4 dodatkami. Zriaďovacia listina vrátane dodatkov je zverejnená na webovom sídle 

školy https://www.cvckrompachy.eu/Zriadovacia_listina.pdf . 

https://www.cvckrompachy.eu/Zriadovacia_listina.pdf
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Centrum voľného času PRIMA (ďalej len CVČ) je právnickou osobou, v právnych vzťahoch 

vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. CVČ samostatne 

hospodári s nehnuteľným a hnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta Krompachy, ku ktorému 

má právo správy v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Hodnota majetku v k 31.12.2014 predstavovala v celkovej výške 67 772,33 €. Školské 

zariadenie má doplnkom č. 4, ktoré schválilo MsZ dňa 28.10.2003 uznesením č. 7/C-9 zriadené 2 

elokované pracoviská ako súčasť Centra voľného času PRIMA a to: Slovinky 71 a Kluknava 43.   

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35556293. 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

2.2 VNÚTORNÉ PREDPISY upravujúce vedenie pokladnice 

Povinná osoba má vypracovaný interný predpis „Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice“ 

s účinnosťou od 10. septembra 2020 s prílohami, súčasťou ktorých je aj zoznam podpisových 

vzorov pre pokladničné operácie. Finančný limit pokladničnej hotovosti je stanovený vo výške   

660,- €.  

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

2.3 DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI 

Podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. ak pokladník prevzal na základe 

dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti a ceniny alebo iné hodnoty, 

ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. 

S odvolaním na vyššie uvedené bola s pokladníčkou CVČ dňa 11.12.2009 uzatvorená písomná 

dohoda o hmotnej zodpovednosti.  

V čase uzatvorenia dohody o hmotnej zodpovednosti výkon finančnej kontroly upravoval  zákon  č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a výkone vnútorného auditu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Uzatvorenie dohody o HM s pokladníčkou je finančná operácia, ktorá musí byť overená základnou 

finančnou kontrolou v súlade so zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti sa overuje 

súlad s osobitnými predpismi (najmä Zákonníkom práce) a vnútornými predpismi (Pracovný 

poriadok, Smernica o vedení pokladnice a pod.).  

 

2.4 VEDENIE POKLADNIČNÝCH OPERÁCIÍ 

Kontrolované doklady:  

- pokladničné doklady 2020  od č. 1 zo dňa 10.1.2020 do č. 53 zo dňa 30.12.2020, 

- pokladničné doklady 2021 od č. 1 zo dňa 27.1.2021 do č. 21 zo dňa 29. 6.2021, 

- pokladničná  kniha za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2021 

 

CVČ vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len zákon 

o účtovníctve) a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31. 

Pokladničné doklady boli očíslované vzostupne podľa poradia v pokladničnej knihe, číselné 

označenie týchto dokladov na seba nadväzovalo, doklady obsahovali predpísané náležitosti 

v súlade s § 10 zákona o účtovníctve, obsahovali prílohy a doklady súvisiace s príjmovým 

a výdavkovým pokladničným charakterom. Súčasťou účtovných dokladov bola „Požiadavka na 

objednaie/nákup“ vyhotovená v zmysle vnútorného predpisu pre vedenie pokladnice – príloha č. 2 

s uvedením podpisového záznamu riaditeľky CVČ PRIMA. 

Príjmové pokladničné doklady súviseli s výberom poplatkov za záujmové útvary, dotáciou 

pokladne t.j. výberu hotovosti z bankového účtu do pokladne. Výdavkové pokladničné doklady 

súviseli s výdavkami za všeobecný materiál, učebné pomôcky, nákup benzínu do kosačky, 

poštové poplatky, cestové náhrady a reprezentačné výdavky. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1019728&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1019728&f=2
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Na účtovanie pokladničných dokladov povinná osoba používa programové vybavenie WinIBEU 

od spoločnosti IVeS Košice. Pokladničná kniha je vyhotovená za kalendárny rok v listinnej 

podobe vo forme tlačovej zostavy. Pokladničná kniha obsahuje zákonom predpísané náležitosti 

v súlade s internou smernicou pre vedenie pokladnice a vykonávanie finančných operácií. 

Účtovanie pokladničných operácií je v súlade so zákonom o účtovníctve, postupmi účtovania a 

funkčnou klasifikáciou COFOG.  

Denný limit pokladničnej hotovosti stanovený vnútorným predpisom vo výške 660,- € bol 

dodržaný počas celého kontrolovaného obdobia. 

Stav a pohyb finančných prostriedkov v hotovosti bol za kontrolované obdobie zaúčtovaný 

v súlade s § 40 ods. 1 opatrenia MFSR č. MF/16786/2007-31 (postupov účtovania) ma účte 211 – 

Pokladnica. 

Prehľad stavu pokladne:  

Stav pokladne k 1.1.2020            0,00 € 

Príjmové pokladničné operácie v roku 2020   1 088,00 € 

Výdavkové pokladničné operácie v roku 2020  1 088,00 € 

Stav pokladne k 31.12.2020            0,00 € 

Príjmové pokladničné operácie 1.1.2021 – 30.6.2021    400,00 €  

Výdavkové pokladničné operácie 1.1.2021 - 30.6 2021     330,30 € 

Stav pokladne k 30.6.2021:           69,70 €  

Posledný evidovaný výdavkový pokladničný doklad je vystavený dňa 29.6.2021 s číslom 21. 

 

Kontrolné zistenie 1: 

Pri všetkých výdavkoch za nákup benzínu do kosačky (VPD č. 14 zo dňa 29.5.2020 vo výške 5,49 

€; VPD č. 18 zo dňa 2.7.2020 vo výške 6,89 €; VPD č. 21 zo dňa 13.8.2020 vo výške 4,60 €; VPD 

č. 35 zo dňa 19.10.2020 vo výške 10,02 € a VPD č. 20 zo dňa 29.6.2021 vo výške 7,00 €) bola 

uplatnená EK 633006 – Všeobecný materiál.  

Výdavky za nákup kávy VPD č. 21 zo dňa 29.6.2021 vo výške 3,49 € a výdavky za nákup sladkostí 

pre deti – VPD č. 16 zo dňa 25.6.2021 vo výške 5,95 € boli zaúčtované na účte 501 a uplatnená 

EK 633006 – Všeobecný materiál. 

Došlo k porušeniu Opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie v znení neskorších opatrení, podľa ktorého sa výdavky na iné ako dopravné účely, 

napr. pre kosačky uplatňujú na EK 633015 – Palivá ako zdroj energie.  

Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (káva, čaj, minerálky, vecný dar, občerstvenie, 

kvety..) sa v súlade s vyššie uvedeným opatrením zaraďujú na EK 633016 – Reprezentačné 

a účtujú na účet 513 – Náklady na reprezentáciu. 

 

2.5 INVENTARIZÁCIA POKLADNE 

Podľa predloženej dokumentácie bola posledná inventarizácia pokladne k 31.12.2020 vykonaná 

v súlade so zákonom o účtovníctve. Vykonanou inventarizáciou nebol zistený žiadny 

inventarizačný rozdiel. Účtovný stav pokladne sa zhodoval so skutočným stavom finančnej 

hotovosti v pokladni.  

 

Kontrolné zistenie 2: 

Názov a sídlo účtovnej jednotky uvedený na inventúrnom súpise a inventarizačnom zápise 

k 31.12.2020 s textom: „Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, 053 42 Krompachy“ nie je 

v súlade s názvom a sídlom školy uvedeným v  Doplnku č. 3 k zriaďovacej listine, schváleným MsZ 

dňa 26. augusta 2015 uznesením č. 8/C.20 „Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, 

Krompachy“.  
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Počas výkonu kontroly bola dňa 18.8.2021 o 14:31 hod. vykonaná náhodná fyzická kontrola 

pokladničnej hotovosti za prítomnosti zodpovednej zamestnankyne CVČ PRIMA D. Hvizdošovej. 

Cieľom fyzickej kontroly bolo overiť, či účtovný stav pokladničnej hotovosti súhlasil so 

skutočným stavom finančnej hotovosti nachádzajúcej sa v pokladni v čase náhodnej kontroly. 

Náhodnou kontrolou nebol zistený rozdiel, fyzický stav hotovosti vo výške 114,78 €  súhlasil s 

účtovným stavom vo výške 114,78 €. 

 

2.6 VYKONÁVANIE FINANČNEJ KONTROLY  

Povinná osoba má vypracovaný „Vnútorný predpis o finančnej kontrole 3/2020“, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti výkonu finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základná finančná 

kontrola v súvislosti s pohybom peňažných prostriedkov v hotovosti bola v kontrolovanom období 

vykonávaná  na všetkých predložených dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou t.j. 

pokladničných dokladoch, žiadankách.  

Základnou finančnou kontrolou bol overený aj proces inventarizácie - inventarizačný zápis 

pokladnice k 31.12.2020.  

Podľa metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR 

č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

proces inventarizácie nie je finančnou operáciou, ktorá sa overuje základnou finančnou kontrolou, 

avšak výsledok inventarizácie a zistené inventarizačné rozdiely a ich vyrovnanie sú finančnou 

operáciou a podliehajú vykonaniu základnej finančnej kontroly. 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. 

 

3. ZÁVER 

Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba má vypracované interné predpisy a smernice upravujúce  

vedenie pokladne, pokladničné operácie, pokladničné doklady, bol dodržaný stanovený limit 

pokladničnej hotovosti, s osobou zodpovednou za vedenie pokladne bola uzatvorená dohoda o 

hmotnej zodpovednosti, inventarizácia a vykonávanie základnej finančnej kontroly sú v súlade 

s právnymi predpisy a bez závažných nedostatkov. 

Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, tak ako sú uvedené v jednotlivých bodoch tejto 

správy, ktoré je potrebné odstrániť a v budúcnosti predchádzať ich opakovaniu. V zmysle 

odporúčaní hlavnej kontrolórky povinná osoba prijala 3 opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov.  

Návrh správy o výsledku kontroly bol povinnej osobe doručený dňa 26.8.2021.  

Povinná osoba v lehote určenej hlavnou kontrolórkou nepodala písomné námietky.  

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a 

odstránenie príčin ich vzniku je hlavnou kontrolórkou stanovená v lehote do 15.9.2021.  

Povinná osoba si splnila povinnosť a písomný zoznam prijatých opatrení bol predložený dňa 

8.9.2021.  

Kontrola bola ukončená správou o výsledku kontroly dňa 2.9.2021 

 

 

V Krompachoch, dňa 22.9.2021 

        Ing. Marta Legátová  

          hlavná kontrolórka 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=40&p=13759328
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4442277&f=3

