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Návrh na uznesenie 
 
 
MsZ na svojom zasadnutí dňa 19.06. 2019  prerokovalo a 
 
Berie na vedomie 
 
Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti v procese inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky vykonanej v ZŠ J. 
Fándlyho - rozpočtovej organizácii mesta Sereď.  

Bez pripomienok 
 

 



Správa o výsledku kontroly 
 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka mesta Sereď v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení.  
 

kontrolu zákonnosti v procese inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov vykonanej ku dňu riadnej účtovnej závierky /ďalej ako inventarizácia majetku/.  
 
Kontrolované obdobie: rok  2018  - inventarizácia k 31.12.2018 
Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia, Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď, 
zastúpená riaditeľom PaedDr. Jaroslavom Čomajom.  
Kontrola vykonaná v čase od:  16.05.2019  – 22.05.2019  
 
Cieľom kontroly je zistiť:  
Dodržiavanie zákonnosti 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 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č. 431/2002 o Účtovníctve /ďalej už len „zákon“/ 
Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a  audite 
Smernica č. 002/2016 Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie účinná od 22.03.2016 
Smernica č. 003/2016 – vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku účinná 
od 01.07.2017. 
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil nasledovné: 
Príkaz riaditeľa ZŠ  na vykonanie inventarizácie.  
Menovacie dekréty členov čiastkovej inventarizačnej komisie a členov ústrednej 
inventarizačnej komisie.  
Inventúrne súpisy majetku, ktorý bol predmetom inventarizácie vrátane inventarizačných 
zápisov čiastkových inventarizačných komisií /ČIK/.   
Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku mimoriadnej 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.  
Po vykonaní opravy počas výkonu kontroly bol predložený:  Inventarizačný zápis Ústrednej 
inventarizačnej komisie o výsledku riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2018. 

 
Inventarizácia predstavuje kontrolu vecnej správnosti účtovníctva. Overuje sa ňou, 

či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) 
zodpovedá skutočnosti /fyzický stav/.  

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.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: 
Interné predpisy  
• Smernica č. 002/2016 Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie účinná od 

22.03.2016 
• Smernica č. 003/2016 – vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

účinná od 01.07.2017. 
Obsah uvedených interných predpisov nestanovuje žiaden právny predpis. Obsah smernice si 
účtovná jednotka upravila 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.   
Na základe vykonanej kontroly vnútorných smerníc konštatujem.  
Kontrolovaný subjekt má interné predpisy, vypracované v súlade s platnou právnou 
úpravou zákona o účtovníctve.  
 
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.   
 
 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej ku dňu 

riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených dokumentov ku kontrole 

konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vykonal riadnu dokladovú a fyzickú inventarizáciu všetkých účtov 
v zmysle zákona o účtovníctve na základe príkazu riaditeľa kontrolovaného subjektu zo dňa 
14.11.2018.  

K správe z vykonanej inventarizácie jednotlivých účtov predložil inventúrne súpisy 
a všetky potrebné doklady  v zmysle zákona o účtovníctve, ktoré potvrdzujú vykonanie fyzickej 
a dokladovej inventarizácie 

Predmetom inventarizácie boli účty: 
 021 – budovy a stavby, 022 – stroje a zariadenia, 031 – pozemky, oprávkové účty, 112- 
materiál na sklade, 211 – pokladnica, 213 – ceniny, pohľadávkové účty – 221,222, 223, – 
príjmové účty, záväzkové účty 314, 315, 318, 321, 324, 335, 336, 342, 351, 355, 357,  379, 
účet 381 – náklady budúcich období, účet 384 – výnosy budúcich období, účet 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia, účet 472 – záväzky zo sociálneho fondu.   



Kontrolovaný subjekt vykonal v zmysle internej smernice fyzickú inventúru DHM, ktorého 
účtovná hodnota je vyššia ako 100 € a nižšia ako 1 700 €. Kontrolovaný subjekt v súlade 
s odpisovým plánom eviduje uvedený majetok na podsúvahovom účte 771.  
 Pozitívne hodnotím vedenie účtovnej analytickej evidencie majetku na podsúvahových 

účtoch ako aj pri účtovaní o dlhodobom majetku  na účtoch v účtovnej triede  0 /nula/ 
- dlhodobý majetok.  

 
Na základe vykonanej kontroly všetkých inventarizačných zápisov bolo zistené.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal k 31.12.2018 inventarizáciu účtu 211 – pokladnica, čo 

potvrdzuje ku kontrole predložený „Inventúrny súpis k 31.05.2016“ –,  to že 
kontrolovaný subjekt urobil chybu v písaní, preukazuje doklad k inventárnemu súpisu, 
ktorým je fotokópia pokladničnej knihy so stavom k 31.12.2018.  

Na základe uvedeného konštatujem, že prišlo k písacej chybe.  
Po zistení tejto skutočnosti som informovala riaditeľa kontrolovaného subjektu a požiadala 
v termíne ihneď predložiť „inventúrny súpis  čiastkovej inventarizačnej komisie č. 8“ 
opravený bez chýb v písaní.  
 V inventarizačnom zápise Ústrednej inventarizačnej komisie je nesprávne uvedené 

„mimoriadnej inventarizácie“. Riaditeľ kontrolovaného subjektu vydal príkaz na 
vykonanie „riadnej“ inventarizácie nie mimoriadnej inventarizácie, ktorú bol povinný 
vykonať kontrolovaný subjekt v roku 2016 na základe výsledkov kontroly.  

Zo všetkých podkladov, ktoré boli ku kontrole predložené je zrejmé, že bola vykonaná 
riadna inventarizácia k 31.12.2018 v zmysle príkazu riaditeľa.  
Konštatujem, že prišlo k písacej chybe.  
O tejto skutočnosti som informovala riaditeľa kontrolovaného subjektu a požiadala v termíne 
ihneď predložiť „Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie“ opravený, bez chýb 
v písaní.  
Počas výkonu kontroly, boli vyššie uvedené nedostatky odstránené, opravené podklady 
k vykonaniu inventarizácie, boli  ku kontrole kontrolovaným subjektom predložené obratom.   
 
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem:  

• Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie zákonnosti v procese inventarizácie 
majetku.  

• Kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu majetku, v súlade s §§ 29,30 zákona 
o účtovníctve ako aj v súlade s platnými internými predpismi.  

• Kontrolovanému subjektu bol výsledok kontroly zaslaný dňa 22.05.2019  
 
 
 
V Seredi dňa 22.05.2019     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

  
 

 

 


