Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
S PR ÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 11/2016
(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica zo dňa 14. septembra
2016 (poverenie č. 11/2016) vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica kontrolu vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Základnej škole
Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica za 3. štvrťrok 2015.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2016, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 494/2016 - MsZ
zo dňa 11. 6. 2016 a s použitím ustanovení §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolovaným subjektom bola Základná škola Slobodného slovenského vysielača,
Skuteckého 8, Banská Bystrica, kontrolované obdobie 3. štvrťrok 2015. Oznámenie o začatí
kontroly bolo zaslané riaditeľke školy 19. 9. 2016.
Cieľom kontroly bolo zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi pri vedení pokladne a nakladaní
s pokladničnou hotovosťou kontrolovaného subjektu.
Kontrolný orgán v rámci predmetu kontroly preveroval:
– či zamestnanci základnej školy zodpovední za manipuláciu s pokladničnou hotovosťou mali
uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti
– či príjmové a výdavkové pokladničné doklady spĺňali predpísané náležitosti v súlade
s ustanoveniami § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a podľa článku 1, bod 3 internej smernice pre vedenie pokladne
– či kontrolovaný subjekt pri vedení pokladne a nakladaní s pokladničnou hotovosťou
postupoval v súlade s internou smernicou pre vedenie pokladne
– či bol dodržaný pokladničný limit v súlade s internou smernicou pre vedenie pokladne
– či kontrolovaný subjekt vykonával predbežnú finančnú kontrolu pokladničných operácií
v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrolný orgán skonštatoval počas kontroly pri overovaní vykonávaných činností
kontrolovaným subjektom nasledovný nesúlad s internou aj externou legislatívou:
– porušenie internej smernice pre vedenie pokladne tým, že došlo k prekročeniu stanoveného
denného limitu pokladničnej hotovosti
– nedodržanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov tým, že:
- príjmové a výdavkové pokladničné doklady preukazujúce príjem alebo výdaj z príručných

pokladníc neobsahovali povinný údaj – označenie oboch účtov, na ktorých sa účtovný
prípad zaúčtuje
- absentovalo účtovanie predpisu očakávaného výberu rodičovského príspevku za pobyt
dieťaťa v ŠKD
– nedodržanie opatreniami o postupoch účtovania tým, že neviedol operatívnu evidenciu
o prísne zúčtovateľných tlačivách.
K zisteným nedostatkom kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu prijať
odporučenia a opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov vrátane ich príčin.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vyhotovil v súlade s ust. § 22 zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 21. 11. 2016 návrh
správy, ktorý bol na oboznámenie zaslaný poštou riaditeľke Základnej školy Slobodného
slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica Mgr. Zuzane Sedláčkovej dňa 23. 11. 2016.
V návrhu správy kontrolný orgán stanovil lehotu na podanie prípadných písomných námietok
k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 2. 12. 2016. Na predloženie
písomného záznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku stanovil kontrolný orgán lehotu do 15. februára 2017.
Dňa 25. 11. 2016 riaditeľka školy predložila hlavnému kontrolórovi vyjadrenie k návrhu
správy z kontroly č. 11/2016. Vo vyjadrení neuviedla žiadne výhrady k zisteným skutočnostiam
uvedeným v návrhu správy ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ako ani k spôsobu ich
vysporiadania.
Na základe týchto skutočností, teda spracovaného návrhu správy z kontroly č. 11/2016
a vyjadrenia riaditeľky základnej školy k tomuto návrhu správy vypracoval kontrolný orgán dňa 25.
11. 2016 správu z kontroly č. 11/2016. Zaslaním správy z kontroly č. 11/2016 kontrolovanému
subjektu dňa 29. novembra 2016 bola kontrola č. 11/2016 ukončená.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o vykonanej kontrole
č. 11/2016.
V Banskej Bystrici, dňa 30. novembra 2016
..........................................
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

