Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 1/2017
(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
V súlade s oprávneniami podľa ust. § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe schváleného „Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2017”, ktorý bol schválený uznesením MsZ číslo
676/2016 - MsZ zo dňa 13. decembra 2016, bola v čase od 19. 01. 2017 vykonaná zamestnancami
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii
ZAaRES Banská Bystrica v roku 2016.
Kontrolovaným subjektom bola mestská príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné
služby (ZAaRES), so sídlom Švermova ulica 45, Banská Bystrica, IČO: 00 183 075, v ďalšom texte
kontrolovaný subjekt.
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii ZAaRES Banská Bystrica v rok u
2016.

Cieľom kontroly bolo zistiť zákonnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Kontrola
bola zameraná na správnosť a úplnosť vyplnenia cestovného príkazu, povolenia služobnej cesty
a odsúhlasenie výsledkov služobnej cesty, vykonanie finančnej kontroly v zmysle zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrola bola zameraná na správnosť vyplnenia cestovného príkazu, povolenia služobnej
cesty, vyúčtovania cestovných náhrad ako aj vykonanie finančnej kontroly.
Kontrolné zistenie č. 1
Kontrolná skupina konštatuje, že organizácia v procese finančnej kontroly nepostupuje
v súlade s platnou legislatívou. Pre uplatňovanie finančnej kontroly má vypracovanú smernicu
č. 1/2015, ktorá však vychádza zo zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol zrušený
a nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Kontrolovaný subjekt v sledovanom období nevykonával finančnú kontrolu v zmysle platnej
legislatívy, t. j. v zmysle ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z..
Kontrolné zistenie č. 2
Kontrolná skupina skonštatovala, ze ide o poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov
v rozpore s určeným účelom (§ 31 ods. 1 pís. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), čo však nie je porušením
finančnej disciplíny vzhľadom na fakt, že ide o realizáciu výdavkov, pri ktorej došlo k nesprávnemu

zatriedeniu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a bol dodržaný vecne vymedzený účel použitia
verejných prostriedkov, t. j. použitie na cestovné náhrady (§ 31 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.).
Kontrolné zistenie č. 3
Kontrolná skupina konštatuje, že v procese likvidácie cestovných príkazov dochádzalo
k porušeniu ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.. Na jednotlivých výdavkových
pokladničných dokladoch a cestovných príkazoch dochádzalo k oprave údajov, pričom
sa nepostupovalo v súlade s ustanovením spomínaného § 34 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z., ktorý
hovorí, že 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 v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti,
nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.
Kontrolné zistenie č. 4
Kontrolná skupina má za to, že v procese vyúčtovania služobných ciest (záznam jázd
osobného vozidla na služobné účely) dochádzalo k porušeniu ustanovenia § 3 ods. 1 zákona
č. 431/2002 Z. z., ktoré uvádza, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období,
s ktorým časovo a vecne súvisia. V prípade výdavkových pokladničných dokladov č. 393; 473;
770; 904; 1537 boli účtované časovo nesúvisiace cestovné náhrady (nebol uzatvorený kalendárny
mesiac).
Kontrolné zistenie č. 5
Kontrolná skupina konštatovala porušenie internej smernice č U – 7/2007 Pracovné cesty
a cestovné náhrady, konkrétne ustanovenie článku B. Všeobecné a osobitné ustanovenia –
prikazovanie a schvaľovanie tuzemských pracovných ciest, určenie podmienok pracovnej cesty.
V prípade výdavkových pokladničných dokladov č. 551 a 735 došlo k vyplateniu preddavku
finančnej hotovosti (zakúpenie cestovných lístkov), nie je však preukázaná pracovná cesta v zmysle
platnej smernice a zároveň v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. (chýba cestovný príkaz
zamestnancov).
Kontrolné zistenie č. 6
Nedodržanie internej smernice č. U – 7/2007 v bode B.4 Zásady vyúčtovania pracovných
ciest. V prípade výdavkového pokladničného dokladu a k nemu priloženého cestovného došlo
k prekročeniu stanovenej lehoty 10 pracovných dní na predloženie dokladov potrebných
na vyúčtovanie. Taktiež došlo k nedodržaniu lehoty 10 pracovných dní zo strany organizácie
na vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojenie nárokov zamestnanca (smernica U – 7/2007 – bod
B.4).
Kontrolné zistenie č. 7
V prípade zahraničnej pracovnej cesty chýba v cestovnom príkaze vyznačenie prechodu
štátnej hranice, čo neumožňuje presné vyčíslenie stravného v zmysle § 13 ods. 4 zákona
č. 283/2002 Z. z., aj keď v tomto konkrétnom prípade to nemá vplyv na určenie výšky stravného.
Návrh odporúčaní a opatrení na nápravu zistených nedostatkov:
–

–

spracovať internú smernicu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. a uplatňovať ju dôsledne
v praxi. Upozorniť zodpovedných zamestnancov na dôsledné dodržiavania zákona
č. 357/2015 Z. z. v procese overovania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich
konečného vysporiadania
poučiť zodpovedných zamestnancov na dôsledné dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z .z.,
v tomto prípade najmä ustanovení § 3 ods. 1a § 34 ods. 2

–
–

–

upozorniť zodpovedných zamestnancov na dôsledné dodržiavanie ustanovení internej
smernice U - 7/2007 a tým aj zákona č. 283/2002 Z. z.
v prípade predkladania záznamu jázd osobného vozidla na služobné účely predkladať
aj záznam o prevádzke vozidla s uvedením účelu cesty, resp. vypracovaním správy
zo služobnej cesty aby bolo možné preukázať účelnosť vynaloženia finančných prostriedkov
v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
záznam jázd osobného vozidla na služobné účely predkladať vždy v období, s ktorým
časovo súvisia

Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 10. 02. 2017 návrh správy o jej
výsledku, ktorý následne zaslal kontrolovanému subjektu na oboznámenie dňa 13. 02. 2017.
Kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne, dňa 16. 02. 2017, podal písomné vyjadrenie,
v ktorom súhlasil s určenými opatreniami.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 21. 02. 2017 celkovú správu o jej
výsledku.

Banská Bystrica, 22. 02. 2017
..........................................
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