Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU Z KONTROLY PRE MsZ
č. 10/2017
(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. 10/2017 zo dňa 18. 09. 2017 na vykonanie kontroly vykonali
zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu - stavu
a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016
v Základnej škole Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica.
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 2. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 868/2017 - MsZ zo dňa
20. 06. 2017 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 Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica,
kontrolované obdobie rok 2016. Oznámenie o začatí kontroly bolo riaditeľke školy zaslané 19.
09. 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:
stav vedenia operatívno-technickej evidencie pohľadávok z obchodného styku (kontrolný orgán
sa nezaoberal pohľadávkami, týkajúcimi sa školského klubu detí a školského stravovacieho
zariadenia) a jej nadväznosť na syntetickú a analytickú evidenciu vedenia účtovníctva,
tvorbu opravných položiek v zmysle platnej legislatívy,
povinnosť vykonania inventarizácie pohľadávok.

Kontrolný orgán skonštatoval počas kontroly pri overovaní vykonávaných činností
kontrolovaným subjektom nasledovný nesúlad so zákonom o účtovníctve a opatrením o postupoch
účtovania:
- účtovania refakturácie elektrickej energie, tepla a TÚV, vodného a stočného a služieb spojených
s užívaním nebytového priestoru voči tretím osobám v priebehu účtovného roka na nesprávne
účty,
- neúčtovania pohľadávok v čase ich vzniku, ale až v čase ich úhrady,
- zníženia účtovného stavu k 31. 12. 2016 na účte pohľadávky z nedaňových príjmov, účte
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a príjmovom rozpočtovom účte o prijaté príjmy
z nájmu
za obdobie 11-12/2016 a poplatkov za školský klub detí a zároveň
zvýšenie účtovného stavu bežného účtu a účtu výnosov budúcich období,

-

netvorenia opravných položiek k pohľadávkam po lehote splatnosti k 31. 12. 2016,
nesprávneho vypracovania inventúrneho súpisu účtu výnosy budúcich období a účtu príjmy
budúcich období k 31. 12. 2016.
Zároveň kontrolovaný subjekt nedodržal termíny refakturovania vodné a stočné vyplývajúce
zo zmluvy o nájme bytu.
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 30. 10. 2017 návrh
správy z kontroly, ktorý bol na oboznámenie osobne odovzdaný 06. 11. 2017 riaditeľke Základnej
školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica.
Kontrolný orgán stanovil lehotu na podanie prípadných písomných námietok k zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku do 10. 11. 2017. Zároveň stanovil lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
do 11. 12 2017.
Kontrolný subjekt v termíne 10. 11. 2017 podal písomné vyjadrenie k návrhu správy č. 10/2017,
v ktorom akceptoval kontrolné zistenia a predložil opatrenia prijaté na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval 14. 11. 2017 správu z kontroly č. 10/2017
a jej zaslaním kontrolovanému subjektu 14. 11. 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. 10/2017.
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