Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU Z KONTROLY
č. 4/2017
(v zmysle ust. § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia č. 4/2017 zo dňa 28. 2. 2017 na vykonanie kontroly vykonali
zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu - vedenia účtovníctva
v Základnej škole, Moskovská 2, Banská Bystrica v 3. štvrťroku 2016.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 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 1. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 676/2016 - MsZ zo dňa
13. 12. 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, Moskovská 2, Banská Bystrica,
kontrolované obdobie 3. štvrťrok 2016. Oznámenie o začatí kontroly bolo riaditeľke školy zaslané
28. 2. 2017.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolovaná problematika bola v kontrolovanom období
vykonávaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.
Kontrolný orgán v rámci predmetu kontroly preveroval:
–
–

–

či kontrolovaný subjekt pri vedení účtovníctva postupoval v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a internými predpismi,
či kontrolovaný subjekt pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a zákaziek na poskytnutie
služieb postupoval v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
či kontrolovaný subjekt vykonával základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 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 so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a internými predpismi:
–

neuzavretím dohôd o hmotnej zodpovednosti v zmysle ust. § 182 Zákonníka práce so
všetkými zamestnancami, ktorým boli zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu

alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
nevyužil v oblasti ochrany svojho majetku všetky právne prostriedky, tak ako mu to ukladá
ust. § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o ochrane majetku,
nedodržania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a opatrenie MF SR č. 16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov a to tým, že:
a) nemal vypracované zásady tvorby a použitia rezerv,
b) vykazoval v účtovnom rozvrhu účty, pre ktoré nemal v kontrolovanom účtovnom období náplň,
c) neviedol operatívnu evidenciu o prísne zúčtovateľných tlačivách na podsúvahovom účte,
d) neúčtoval o pohľadávkach v období, s ktorým časovo a vecne súviseli,
e) nevykonal opravy účtovných záznam v súlade so zákonom,
f) účtoval o nákladoch na nesprávnych účtoch,
g) účtovné doklady neobsahovali zákonom určené povinné náležitosti,
–

–

nedodržania príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 Zb. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach v znení neskorších
predpisov a kolektívnej zmluvy tým, že neoprávnene použil finančné prostriedky,

–

nedodržania zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov tým, že poskytoval stravovanie v svojej školskej jedálni aj
iným fyzickým (cudzím) osobám bez súhlasu zriaďovateľa,

nedodržania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že pri niektorých finančných
operáciách alebo ich častiach:
a) nepreukázal vykonanie základnej finančnej kontroly,
b) vykonával základnú finančnú kontrolu formálne,
c) overoval jednou základnou finančnou kontrolou viaceré nesúvisiace finančné operácie,
d) osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu na krycích listoch uvádzali spoločný súhlas
s vykonaním finančnej operácie alebo jej časti, prípadne s jej pokračovaním alebo vymáhaním
poskytnutého plnenia,
–

–

nedodržania príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že pristúpil k deleniu zákaziek,

nedodržania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov tým, že nezverejňoval všetky povinné informácie na svojom
webovom sídle.
K zisteným nedostatkom kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu prijať
odporúčania 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 24. 5. 2017 návrh
správy, ktorý bol na oboznámenie osobne odovzdaný 30. 5. 2017 riaditeľke Základnej školy,
Moskovská 2, Banská Bystrica Mgr. Marte Melicherovej. 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 ich

vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 6. 6. 2017. Na predloženie písomného záznamu
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
stanovil kontrolný orgán lehotu do 7. 7. 2017.
Dňa 6. 6. 2017 riaditeľka školy predložila hlavnému kontrolórovi vyjadrenie k návrhu
správy z kontroly č. 4/2017, ktoré kontrolný orgán zohľadnil pri spracovaní správy z kontroly č.
4/2017.
Na základe týchto skutočností, teda spracovaného návrhu správy z kontroly č. 4/2017,
vyjadrenia riaditeľky základnej školy k tomuto návrhu správy a stanoviska kontrolného orgánu
k vyjadreniu kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam uvedených v návrhu správy
z kontroly vypracoval kontrolný orgán 7. 6. 2017 správu z kontroly č. 4/2017. Zaslaním správy
z kontroly č. 4/2017 kontrolovanému subjektu dňa 8. 6. 2017 bola kontrola ukončená.
V súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly
č. 4/2017.

V Banskej Bystrici 8. 6. 2017

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

