
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
 
 
Riaditeľka  ZŠ J.A. Komenského 
Mgr. Zuzana Súdinová 
Sereď 
 
 
 
 
Vec: Oznámenie o kontrole 
 
 V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014, 
schváleného Mestským zastupiteľstvom Vám  
 

oznamujem 
 
že  dňa  17.09.2014  bude hlavnou kontrolórkou začatá následná finančná kontrola:  
 
-   inventarizácie vykonanej v súlade s §§ 29,30 zákona o účtovníctve.  v zmysle § pohľadávok  
Kontrolované obdobie: kalendárny rok 2012, 2013. 
 
 
 
 
 
V záujme efektívneho a plynulého priebehu výkonu kontroly Vás žiadam, o predloženie 
materiálov týkajúcich sa predmetu kontroly ku dňu začatia kontroly.  
 
 
 
       Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka 
 
 
Na vedomie: 
Ing. Martin Tomčányi 
Primátor mesta 
 
 
V Seredi dňa 16.09.2014 

 
 
 
 
 
 



Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I1. polrok 2014 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
 

následnú finančnú kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.  

 
Kontrolované obdobie: rok  2013 inventarizácia k 31.12.2013 
Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolovaný subjekt: Základná škola J.A.Komenského, Sereď 
 
Zameranie kontroly:  
Dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov v procese inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.  
 
Použité právne normy:  
Zákon č. 431/2002 o Účtovníctve 
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
Výsledky následnej finančnej kontroly 

Inventarizácia predstavuje kontrolu vecnej správnosti účtovníctva. Overuje sa ňou, či 
stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) zodpovedá 
skutočnosti.  

Inventarizácia je z hľadiska zostavenia účtovnej závierky základným prvkom všetkých 
uzávierkových činností, zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ochranu majetku a 
zodpovednosť za majetok. Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo 
základných požiadaviek stanovených v § 8 ods. 4 zákona, t. j. nie je vedené preukazným 
spôsobom. 

Povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  
ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v § 6 ods. 3. Spôsob 
vykonania inventarizácie je upravený v § 29 a § 30 citovaného zákona.  
 
Rok 2013 

Kontrolovaný subjekt nemá vypracovanú smernicu na vykonanie inventarizácie 
majetku v súlade s §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z.z.  
Obsah smernice nestanovuje žiaden právny predpis, a tak je tvorba smernice v kompetencii 
účtovnej jednotky. Obsah smernice by si mala každá účtovná jednotka upraviť na svoje 
potreby.  

Štatutárny orgán alebo ním poverený pracovník zodpovedá za správne a včasné 
vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v stanovených termínoch; je povinný zabezpečiť 
nerušený priebeh inventarizácie tým, že   
1.    vydá pokyny pre jej správne vykonávanie s prihliadnutím na podmienky účtovnej 
jednotky,   



2.    určí termíny, ku ktorým majú byť vykonané periodické inventarizácie majetku 
a záväzkov,   
3.    vydá plán vykonania periodických inventarizácií obsahujúci harmonogram prác,   
4.    písomne ustanoví vedúceho a členov ústrednej inventarizačnej komisie, ako i vedúcich 
a členov potrebného počtu čiastkových inventarizačných komisií.   
 
Inventarizácii podlieha: dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, zásoby 
(skladovaný materiál, výrobky, skladovaný tovar), peniaze, šeky, poukážky k zúčtovaniu, 
ceniny, peňažné účty, pohľadávky, záväzky, podsúvahové účty, účty časového rozlíšenia, 
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci limit ocenenia.   
 
 
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil nasledovné:  

1/Príkaz riaditeľa školy /príkaz/ zo dňa 07.10.2014 na vykonanie inventarizácie 
majetku školy ku dňu 31.12.2013 v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve.  
Súčasťou príkazu je aj menovanie  predsedu a členov inventarizačnej komisie /IK/, ktorá 
v zmysle príkazu na vykonanie inventarizácie zodpovedá za uskutočnenie inventarizácie 
všetkého hmotného aj nehmotného majetku vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov 
v súlade so zákonom o účtovníctve a internými smernicami.  
Kontrolné zistenie:  
Dátum uvedený na príkaze riaditeľa školy nekorešponduje s dátumom vykonania 
inventarizácie. Ide o formálny nedostatok – nepozornosť pri písaní, správne má byť 
07.10.2013.  
Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku školy neobsahuje plán vykonania periodických 
inventarizácií obsahujúci harmonogram prác okrem vykonania inventúry kabinetov.  

 
2/Vyhlásenie pracovníka zodpovedného za hospodárske prostriedky súčasťou ktorého 

je vyhlásenie pod písmenom c/ všetky hospodárske prostriedky som prevzal do hmotnej 
zodpovednosti za zverené hodnoty /29 pedagogických zamestnancov kontrolovaného subjektu/ 
Vyhlásenie zamestnanci podpísali dňa 16.12.2013. 
Kontrolné zistenie:  
Vyhlásenie pracovníkov nezodpovedá skutočnosti. Ani jeden zo zamestnancov, ktorí podpísali 
toto vyhlásenie nemá hmotnú zodpovednosť za zverené predmety.  
Ku dňu ukončenia kontroly majú hmotnú zodpovednosť podpísanú dvaja zamestnanci - 
referentka školy a ekonómka školy.   
 

3/ Inventúrne súpisy majetku 
Súčasťou príkazu na vykonanie inventarizácie je spracovanie inventúrnych súpisov 
/zodpovední správcovia kabinetov/, porovnať skutočné stavy so stavmi v účtovníctve alebo 
v operatívnej evidencii a vyčísliť inventarizačné rozdiely, vypracovať návrh na vyradenie 
nepotrebného a neupotrebiteľného majetku ako aj termín prebratia zistení inventarizačnou 
komisiou 13.12.2013.  
Predložené inventarizačné súpisy kabinetov ku kontrole boli pre budovu A spracované k 
31.12.2013, pre budovu B prevažná časť ukončená k 13.12.2013, časť k 31.12.2013.  
Kontrolné zistenie:  
Inventúrne súpisy neboli predložené IK v termíne určenom v príkaze. 
Ani jeden inventúrny súpis neobsahuje podpisy členov inventarizačnej komisie, inventúrne 
súpisy v počte 36 ks v časti Budova B neobsahuje ani meno pracovníka, ktorý bol zodpovedný 
za vykonanie inventúry.  
 



4/ Inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013 
Dňa 24.02.2014 bola vymenovaná čiastková inventarizačná komisia na vykonanie inventúry 
záväzkov a pohľadávok ku dňu 31.12.2013.  
Kontrolné zistenie: 
/Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného 
obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia/ v tomto prípade t.j. v mesiaci 
január 2014.  
Napriek predloženému inventarizačnému zápisu z inventúry pohľadávok a záväzkov 
k 31.12.2013 zo dňa 24.02.2013 konštatujem:  
Porušenie § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve. 
  

 5/  Sumárna zápisnica z vykonania inventarizácie nehmotného a hmotného majetku 
zo dňa. 
Súčasťou predložených dokladov bola vyššie uvedená zápisnica, ktorá bola vykonaná na 
základe príkazu zo dňa 04.10.2013.  
Kontrolné zistenie: 
Príkaz na vykonanie inventarizácie predložený ku kontrole nie je. 
Predložená zápisnica preukazuje vykonanie inventarizácie na účtoch:  
013 softvér, 021- budovy, 021 – stavby, 022 – stroje a zariadenia,  771 - Drobný dlhodobý 
majetok, 031 – pozemky. Na základe vykonanej kontroly konštatujem. 
Kontrolné zistenie:  
Predložená zápisnica ako jediná porovnáva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. účtovný 
a fyzický stav majetku s vyčíslením inventarizačných rozdielov.  
Súčasťou sumárnej zápisnici z vykonania inventarizácie nehmotného a hmotného majetku, 
však nie sú doložené doklady pre účet 021 Budovy a stavby, ktoré preukazujú že ide o majetok 
kontrolovaného subjektu.  
Na účet 771 – podsúvahový účet je vykonaná iba čiastočná inventarizácia a to v hodnote 
10 452,04 €, ktorý nadobudol kontrolovaný subjekt na základe zmluvy, ktorou Mesto Sereď 
zverilo majetok kontrolovanému subjektu. Podľa hlavnej knihy k 31.12.2013 eviduje na tejto 
účtovnej položke kontrolovaný subjekt majetok celkom v hodnote 298 627,29 €.  
 

6/ Inventarizačný zápis /zápis/ z vykonanej inventarizácie zo dňa 17.1.2014.  
Podľa príkazu na vykonanie inventarizácie zodpovedá za spracovanie zápisu o inventarizácii 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov predseda IK.  
Kontrolné zistenie: 

- V inventarizačnom zápise je uvedený nesprávny deň začatia inventúry 01.10.2013, čo 
nie je možné, keď príkaz na vykonanie inventarizácie je vydaný dňa 07.10.2013.  

- Ako dátum ukončenia inventúry je uvedený 13.12.2013 – preukazne sa inventúrne 
súpisy v prevažnej miere vyhotovili ku dňu 31.12.2013 a nie ako je uvedené v zápise 
IK.  

- V zápise sa popisuje ako IK dohliadala na správcov kabinetov, ktorí vykonali 
inventúru výsledkom čoho boli inventarizačnej komisii predložené zápisy o jej 
vykonaní k 31.12.2013, ktoré tvoria prílohu zápisu. Z vykonaných inventúr kabinetov 
nebol spracovaný ani jeden zápis. K inventarizácii sú doložené len inventúrne súpisy 
majetku podľa kabinetov, ktoré ako som uviedla vyššie nie sú podpísané v súlade 
s predtlačou na inventúrnom súpise. Z uvedeného vyplýva, že IK nedohliadala na 
správcov kabinetov a nezosumarizovala stav inventarizovaného majetku v zmysle 
zákona o účtovníctve.  

Inventúrne súpisy nie sú preukázateľne odkontrolované odsúhlasené s účtovnou 
evidenciou.  



 Súčasťou zápisu je stav pokladne k 31.12.2013 v hodnote 0,00 € s poznámkou, že 
účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolný subjekt nevykonal dokladovú a fyzickú inventarizáciu porovnaním účtovného 
a skutočného stavu. 
Na základe vykonanej kontroly porovnaním účtovného stavu v hlavnej knihe k 31.12.2013 
a zápisu z inventarizácie bol zistený rozdiel. Účtovný stav k 31.12.2013 bol 483,14 € a nie 
nula ako je uvedené v zápise.  
Na záver sú v zápisnici uvedené prílohy: Rekapitulácia z inventarizácie k 30.04.2013 
Inventúrny súpis k majetku k 30.4.2013 
Príkaz na vykonanie inventarizácie k 30.04.2013 
Kontrolné zistenie:  
Chybný dátum na uvedených prílohách - nepozornosť pri písaní. Na základe vykonanej 
kontroly konštatujem, že v zmysle § 30 zákona o účtovníctve nebola vykonaná  
 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov ďalej konštatujem 
Kontrolovaný subjekt ako účtovná jednotka v zmysle zákona o účtovníctve nevykonal kontrolu 
ku koncu účtovného obdobia k účtom: 073, 081, 082,  112 , 211, 221,222, 223, 261, 315, 326, 
354, 372, 428,431,472, - na uvedené účty musí účtovná jednotka vykonať inventarizáciu 
v zmysle § 30 zákona o účtovníctve.  V nadväznosti na vyššie uvedené v bode 4 tejto kontroly 
nebola inventarizácia vykonaná ani na účtoch uvedených v tejto časti kontroly.  
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 29, 30 zákona o účtovníctve. 
Porušenie § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve. 
 
Na záver:  
Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu v zmysle platnej právnej úpravy zákona 
o účtovníctve.  

 
V súlade s § 13 ods.2 písm. d/ Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite sú zodpovední zamestnanci oprávnení podať písomné vyjadrenie ku 
kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórke do 03.10.2014. 
Správa o výsledku kontroly bola riaditeľke kontrolovaného subjektu odovzdaná dňa 
25.09.2014 čo  potvrdzuje svojim podpisom.  
 
V Seredi: 25.09.2014         Mgr. Zuzana Horváthová,  

hlavná kontrolórka mesta 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Zápisnica 
zo záverečného prerokovania „Správy“ o výsledkoch kontroly 

 
 V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014, 
schváleného mestským zastupiteľstvom bola hlavnou kontrolórkou vykonaná  

následná finančná kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky  

 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa zúčastnili:  
 
Mgr. Zuzana Súdinová 
Riaditeľka ZŠ J.A.Komenského   ___________________________ 
 
Mgr. Zuzana Horváthová,  
hlavná kontrolórka mesta                                          ____________________________ 
 
 
 Zástupca kontrolovaného subjektu bol v potrebnom rozsahu oboznámený so Správou o 
výsledku kontroly dňa 25.09.2014. K správe o výsledku kontroly,  kontrolovaný subjekt 
nepodal písomné vyjadrenie v určenom termíne, ktoré by malo formu námietok.  

 
 
Záver: 
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa ukladá prednostovi 
MsÚ 
 
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. 
        T: 15.10.2014  
b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich 
príčin hlavnej kontrolórke mesta 
         T: 31.01.2015  
                                
c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.  

T: 15.10.2014  
 
V Seredi dňa 03.10.2014 
 
Na vedomie: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta  

 
 

 

 



Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi 

 

Konkrétne opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou 
hlavnou kontrolórkou mesta  a na odstránenie príčin ich vzniku 

 

 

ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi prijala tieto opatrenia: 

 

1. Vypracovať smernicu na vykonanie inventarizácie v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v platnom znení v termíne do  30.10.2014. 
Zodpovedná:  riaditeľka školy, ekonómka školy 
 
 

2. Vydať príkaz riaditeľa školy na vykonanie riadnej inventarizácie  majetku školy, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov školy k 20.10.2014   v  zmysle zákona 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení na vykonanie riadnej inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov školy  ku dňu riadnej účtovnej 
uzávierky za rok 2014,  t.j.  k 31.12.2014. 
Zodpovedná:  riaditeľka školy 
 
 

3. Vykonať  inventúry hmotného a nehmotného majetku podľa zákona č. 431/2002   
Z.z. o účtovníctve v platnom znení, § 26, § 29 , § 30 a smernice na vykonanie 
inventarizácie. 
Čiastkové inventarizačné komisie  a   Ústredná inventarizačná komisia  sú povinné 
riadiť sa  vo svojej práci v zmysle príkazu riaditeľa školy na vykonanie inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ Jana Amosa Komenského 
v Seredi. 
Zodpovední: Ústredná inventarizačná komisia, Čiastkové inventarizačné komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Seredi 15.10.2014      Mgr. Zuzana Súdinová 
                      riaditeľka školy 
 
 


