
 

Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa z následnej finančnej kontroly  
 
 V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 
bodu A , schváleného Mestským zastupiteľstvom, bola vykonaná následná finančná kontrola 

-  dodržiavania  § 9 a nasl.  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite, 

- Dodržiavania  náležitostí účtovného dokladu v zmysle § 10 zákona č 431/2002 o 
účtovníctve. 

Kontrolný orgán:         Mesto Sereď 
 
Kontrolu vykonala:     Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
 
Kontrolovaný subjekt:    ZUŠ v Seredi 
 
Kontrolované obdobie:    rok 2014, január – do 30.04.2015  
Termín vykonania kontroly:   13.05.2015 – 08.06.2015 
 
Predmet kontroly:  
 Predmetom kontroly bolo zistenie objektívneho stavu dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
 
Cieľ kontroly:  Zistiť dodržiavanie VZPP.   
 
Platné právne predpisy:  
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve.  
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  
 

ZUŠ je škola so samostatnou právnou subjektivitou. Hospodári ako samostatná 
rozpočtová organizácia. Škola bola zriadená s účinnosťou od 01.01.2002 zriaďovacou 
listinou ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V súlade so zákonom č. 
416/2001 o prechode kompetencií zo štátu na obce bola dodatkom  k zriaďovacej listine od 
01.07.2002 vykonaná zmena zriaďovateľa a delimitačným protokolom zo dňa 22.07.2002 bolo 
vysporiadané vecné a finančné vymedzenie majetku prechádzajúceho zo štátu na mesto Sereď. 

 
Zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 
01.11.2014 zmenil a doplnil zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite.   V §9 „Predbežná finančná kontrola“ sa  od 01.11.2014 zmenil text písmena g) slovo interné 
za vnútorné a pribudlo písmeno h). 



„Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 
a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie alebo 
jej časti s 
a) rozpočtom orgánu verejnej správy,  
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa 
osobitného predpisu) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa 
výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,  
c) osobitnými predpismi,  
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa 
Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,  
e) uzatvorenými zmluvami,  
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,  
g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a   
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov. „ 
 
Finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak finančná 
operácia alebo jej časť nie sú v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami.  Finančnú operáciu 
alebo jej časť možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených predbežnou finančnou 
kontrolou alebo po prijatí účinných nápravných opatrení.  
 
 
Vnútorná administratívna kontrola (§9a zák. č. 502/2001 Z.z) 
Novelizáciou zákona o finančnej kontrole boli zavedené nové formy predbežnej finančnej 
kontroly. V zmysle novely zákona účinnej od 01.11.2014 sa  podľa § 5 ods. 2 predbežná 
finančná kontrola  vykonáva ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.  

• Administratívna kontrola sa vykonáva ako  
 vnútorná administratívna kontrola (§9a) 
 alebo ako administratívna kontrola kontrolovanej osoby (§9b) 
• Kontrola na mieste sa môže vykonať u kontrolovanej osoby (§9c) 

 
Vnútorná administratívna kontrola v zmysle § 9a zákona č. 502/2001 Z.z. je vlastne výkon 
predbežnej finančnej kontroly v zmysle §9 „Predbežná finančná kontrola“ citovaného zákona 
s platnosťou do 31.10.2014.  
 
Vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci /z-ci/ (vedúci za-c 
poverený vedúcim orgánu verejnej správy a z-ci zodpovední za rozpočet, verejné 
obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej 
operácie). 
 
Ku kontrole boli za revidované obdobie  predložené nasledovné doklady:  
1. Pokladničná kniha – príjmové a výdavkové pokladničné doklady  
2. Dodávateľské faktúry – výdavkové finančné operácia. 
3. Rozhodnutia o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom – príjmové finančné operácie. 
4. Čerpanie mzdových prostriedkov – výdavkové finančné operácie.  
 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem:  
 
1. Pokladničná kniha 
Prekontrolovaním 261 pokladničných dokladov za revidované obdobie bolo zistené.  



Kontrolovaný subjekt vykonával predbežnú finančnú kontrolu všetkých pokladničných 
dokladov predložených ku kontrole v zmysle platnej právnej úpravy zák. č. 502/2001 Z.z. do 
30.10.2014.  
Počas revidovaného obdobia boli vykonané:  
Príjmové pokladničné operácie v objeme 2404,96 €. 
Výdavkové pokladničné operácie v objeme 2375,11 € 
 
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt nevykonal na pokladničných dokladoch vyhotovených po 31.10.2014 
predbežnú finančnú kontrolu v zmysle platnej právnej úpravy zák. č. 502/2001 Z.z. účinnej od 
01.11.2014. Predbežná finančná kontrola v zmysle platnej právnej úpravy nebola vykonaná 
na pokladničných dokladoch:   
V roku 2014  
výdavkové pokladničné doklady od č. 120 – 179 
príjmové pokladničné doklady od č. 11 – 15. 
V roku 2015  
výdavkové pokladničné doklady od č. 1 – 63 
príjmové pokladničné doklady od č. 1 – 4. 
 
2. Rozhodnutia o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom – príjmové finančné operácie. 
Kontrolovaný subjekt za revidované obdobie vydal celkom 258 „Rozhodnutí o určení výšky 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 
štúdiom“/ďalej len Rozhodnutie/, ktoré boli súčasťou príjmov kontrolovaného subjektu 
v revidovanom období.  
Finančné prostriedky  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa zasielajú 
kontrolovanému subjektu cez príjmový účet /mimorozpočtové príjmy/. Výška príjmov od 
zákonných zástupcov za revidované obdobie predstavuje celkom 52 466,46 €.  
Na základe vykonanej kontroly rozhodnutí konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt použil mimorozpočtové príjmy v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 
Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle splatnej právnej úpravy 
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. platnej do 31.10.2014  na 247 rozhodnutiach, ktoré boli vydané 
do 31.10.2014.  
Kontrolné zistenie 
Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle platnej právnej úpravy 
zákona č. 502/2001 Z.z. účinnej od 01.11.2014 na 16 rozhodnutiach, ktoré boli vydané po 
novele citovaného zákona. Na 16 rozhodnutiach bola vykonaná predbežná finančná kontrola 
podľa právnej úpravy platnej do 31.10.2014.  
 
3. Dodávateľské faktúry 

• Kontrolovaný subjekt za revidované obdobie uhradil celkom 210 dodávateľských 
faktúr. V roku 2014 uhradil kontrolovaný subjekt do 31.10.2014 celkom 118 faktúr 
v celkovej hodnote 29 387 €.  

• V roku 2014 od 01.11.2014 do 31.12.2014 kontrolovaný subjekt uhradil 38 
dodávateľských faktúr v celkovej hodnote 10 220,48 € 

• V roku 2015 od 01.01.2015 - 30.04.2015 uhradil kontrolovaný subjekt 54 
dodávateľských faktúr v celkovej hodnote 16 710,76 €.  

Na základe vykonanej kontroly vyššie uvedených dokladov konštatujem: 
Kontrolné zistenie  



Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu v súlade s platnou právnou 
úpravou zák. č. 502/2001 Z.z. t.j. pri 118 faktúrach uhradených do 31.10.2014.  
Kontrolovaný subjekt nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pred uskutočnením finančnej 
operácie v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 502/2001 účinnou od 01.11.2014 pri 
faktúrach uhradených od 01.11.2014 v roku 2014 a uhradených faktúrach v roku 2015.  
 
4. Čerpanie mzdových prostriedkov 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vynaložil zo svojho rozpočtu mzdové výdavky v roku 2014 celkom vo 
výške 249 133 €  (mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné, príspevok do poisťovní).  
V roku 2015 do 30.04.2015 predstavovali mzdové výdavky celkom 45 353,98 €.  
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt vykonával predbežnú finančnú kontrolu počas revidovaného obdobia 
podľa právnej úpravy zák. č. 502/2001 Z.z platnej do 31.10.2014.  
Finančné operácie uskutočnené od 01.01.2014 do 30.04.2015 neboli overené predbežnou 
finančnou kontrolou v zmysle právnej úpravy zák. č. 502/2001 Z.z. platnej od 01.01.2014.  
 
5. Účtovníctvo:  
Predložené doklady ku kontrole kontrolovaný subjekt vedie preukázateľne, zrozumiteľne. 
Všetky predložené doklady ku kontrole obsahujú náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 
ods. 1 zákona o účtovníctve.  
 
Na záver:  
 

• Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť  
 a) hospodárny, efektívny, účinný a účelný výkon verejnej správy,  
 b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok poskytnutia verejných 
prostriedkov, podmienok zmlúv a rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov  pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami,  
 c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 
verejnými prostriedkami,  
 d) včasné a spoľahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia 
s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,  
 e) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,  
 f) správnosť a overiteľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť 
výkazníctva, ochranu majetku a informácií.  

• Následná finančná kontrola na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly bola 
vykonaná počas revidovaného obdobia na finančné operácie v objeme 408 052,07 €.  

• Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení odporúčam kontrolovanému 
subjektu zosúladiť skonštatovaný skutkový stav s platnou právnou úpravou zákona 
č. 502/2001 Z.z. .  

• Napriek uvedeným kontrolným zisteniam kontrolovaný subjekt nakladal 
s finančným prostriedkami, hospodárne, efektívne, účinne a účelne.  

•  
Prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam, ktoré prijala riaditeľka kontrolovaného subjektu 
na základe tejto správy o výsledku kontroly tvoria prílohu č. 1.  
 
 
V Seredi dňa 01.06.2015 
       Mgr. Zuzana Horváthová 



       Hlavná kontrolórka mesta 
Na vedomie: 
Ing. Martin Tomčány, Primátor mesta 
 
 

Príloha č. 1 
 
Pre: 
Mgr.  Zuzana Horváthová 
Hlavná kontrolórka mesta 
Sereď 
 
 
 
Č.p. :  226/2015                                                                                        V Seredi, 12.6.2015 
 

 
Prijatie konkrétnych opatrení na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou   
 
 
        Na základe zápisnice zo záverečného  prerokovania Správy o výsledkoch kontroly 
oznamujem konkrétne prijaté opatrenia: 
 

•  bude realizovaná oprava textu pri zápise o vykonanej priebežnej finančnej kontrole 
v zmysle platnej legislatívy.  

• Zodpovedný zamestnanec: Marián Moskaľ 
 
 
S pozdravom 
 
 

 
 

                                      
 
 
.                                                                       
                                                               
                                                                 Dagmar Šajbidorová – riaditeľka 
                                                                 ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Sereď 
 


	UHlavná kontrolórka mesta Sereď
	„Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie Ualebo jej časti s
	UVnútorná administratívna kontrola (§9a zák. č. 502/2001 Z.z)
	Novelizáciou zákona o finančnej kontrole boli zavedené nové formy predbežnej finančnej kontroly. V zmysle novely zákona účinnej od 01.11.2014 sa  podľa § 5 ods. 2 predbežná finančná kontrola  vykonáva ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.
	 Administratívna kontrola sa vykonáva ako
	 vnútorná administratívna kontrola (§9a)
	 alebo ako administratívna kontrola kontrolovanej osoby (§9b)
	 Kontrola na mieste sa môže vykonať u kontrolovanej osoby (§9c)
	Vnútorná administratívna kontrola v zmysle § 9a zákona č. 502/2001 Z.z. je vlastne výkon predbežnej finančnej kontroly v zmysle §9 „Predbežná finančná kontrola“ citovaného zákona s platnosťou do 31.10.2014.
	Vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci /z-ci/ (vedúci za-c poverený vedúcim orgánu verejnej správy a z-ci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančn...
	UKu kontrole boli za revidované obdobie  predložené nasledovné doklady:
	1. Pokladničná kniha – príjmové a výdavkové pokladničné doklady
	2. Dodávateľské faktúry – výdavkové finančné operácia.

