Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 3/2017
v zmysle § 18f, ods. 1, písm. 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 a ustanovení §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola v čase od 06. 03. 2017
vykonaná zamestnancami útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu č. 3/2017 vedenie účtovníctva v Základnej škole, Trieda SNP 20, Banská Bystrica v 4. štvrťroku 2016.
Kontrolovaným subjektom bola Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica,
IČO: 35 677 767 (ďalej aj kontrolovaný subjekt).
Kontrola bola zameraná na správnosť vedenia účtovníctva a dodržiavania účtovných
postupov za obdobie 4. štvrťroku 2016, ako aj vykonávania základnej finančnej kontroly.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolovaná problematika bola v kontrolovanom období
vykonávaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.
Kontrolný orgán skonštatoval počas kontroly pri overovaní vykonávaných činností
kontrolovaným subjektom nasledovný nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a internými predpismi:
-

-

-

v procese objednávania tovarov a služieb a ich následnej fakturácie, pri kontrolovaných
pokladničných dokladoch a dodávateľských faktúrach, kontrolovaný subjekt
nepostupoval v súlade s platnou legislatívou, základnú finančnú kontrolu vykonával len
formálne,
v mnohých prípadoch nebol konkretizovaný predmet objednávky v nadväznosti na
konkrétnu zmluvu, prílohu zmluvy, resp. na súťažné podmienky verejného obstarávania.
Následne nekorešpondoval predmet objednávky s predmetom fakturácie a uvedením
účelu v krycom liste k faktúre,
nedodržanie ustanovení §§ 3, 8 a 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrení
o postupoch účtovania ako:
a) účtovanie na nesprávny účet,
b) účtovanie výnosov a nákladov do obdobia, s ktorým časovo nesúviseli,
c) účtovné doklady neobsahovali zákonom určené náležitosti,
d) neúčtovanie o pohľadávkach v období, s ktorým časovo súviseli,
e) nesprávne zaúčtovanie obstarania investičného majetku, a tým aj nesprávne
zatriedenie rozpočtového výdavku podľa rozpočtovej klasifikácie,
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f) nesprávne zaúčtovanie výdavkov realizovaných prostredníctvom projektu
ERAZMUS, nepredloženie všetkých dokladov, potrebných k prevereniu správneho
postupu pri zúčtovaní predmetných výdavkov,
-

porušené ustanovenie zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy úhrada platieb za dodávky tovaru realizovaná dopredu, napriek tomu, že to nebolo
zmluvne dohodnuté,
- nedodržanie ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pri zúčtovaní
služobnej cesty,
- porušenie ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z., a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní, ako aj internej smernice č. 02/2015 o jednotnom postupe vykonávania
verejného obstarávania v podmienkach kontrolovaného subjektu:
a) kontrolovaný subjekt nepredložil všetky podklady k procesu verejného obstarávania
predchádzajúcemu k uzatvoreniu predmetných zmlúv,
b) uzatvorenie rámcovej zmluvy na dobu neurčitú, t. j. na dobu dlhšiu ako 48 mesiacov,
c) napriek uzatvorenej rámcovej zmluve na vykonanie stavebných prác so spoločnosťou
PRIMA INVEST, boli objednávané stavebné práce aj u iných spoločností,
d) prekročenie finančného limitu pri zákazkách s nízkou hodnotou - stavebné práce
a opravy do 70 000 € a nákup tovaru do 20 000 €,
e) delenie zákazky pri stavebných prácach, opravách a nákupe tovaru a služieb,
- kontrolovaný subjekt nezverejňoval na svojom webovom sídle všetky informácie
súvisiace s uzatvorenými zmluvami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z..
K zisteným nedostatkom kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu prijať odporúčania
a opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov vrátane ich príčin.
Kontrolný orgán vypracoval z vykonanej kontroly dňa 10. 05. 2017 Návrh správy o výsledku
kontroly č. 3/2017, ktorý bol osobne odovzdaný dňa 15. 05. 2017 riaditeľke kontrolovaného
subjektu PaedDr. Jarmile Bukovej.
Kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne, 23. 05. 2017, podal písomné vyjadrenie k návrhu
správy, v ktorom vyjadril námietky k niektorým kontrolným zisteniam. Kontrolný orgán preveril
opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, neakceptoval ich, čo oznámil kontrolovanému
subjektu listom zaslaným dňa 30. 05. 2017. Kontrolovaný subjekt dňa 05. 06. 2017 opätovne
predložil požadované opatrenia s uvedením termínov plnenia a zodpovednosti jednotlivých
zamestnancov za ich plnenie.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 06. 06. 2017 Správu z kontroly č. 3/2017
a jej zaslaním kontrolovanému subjektu dňa 06. 06. 2017 bola kontrola ukončená.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku kontroly
č. 3/2017.
V Banskej Bystrici, 06. 06. 2017
..........................................
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
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