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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 ZUŠ J. 
F. Kvetoňa - 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, ZUŠ – J. F. Kvetoňa, Sereď, zastúpená 
riaditeľkou Dagmar Šajbidorovou DiS.art. 
Kontrola vykonaná v čase od:  30.05.2019 –04.06.2019 
 
Zameranie kontroly:  
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 Z.z. o Účtovníctve  
 Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite 
 Úplné znenie Metodického usmernenia MF SR k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. 

decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 

23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení 
neskorších predpisov . 

 Smernica č. 4/2009 Evidovanie  odpisovanie účtovanie dlhodobého majetku  
 Smernica č. 3/2009 k inventarizácii majetku.  

 
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil nasledovné: 
Príkaz riaditeľky MŠ  na vykonanie inventarizácie zo dňa 03.12.2018.  
Menovanie  inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzku 
k 31.12.2018.  
Záverečná zápisnica inventarizácie majetku k 31.12.2018.  

 
 Inventarizácia majetku 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.  

 



Výkon kontroly.  
Interné predpisy. 
Obsah uvedených interných predpisov /Smerníc/, ktoré tvoria predmet kontroly nestanovuje 
žiaden právny predpis. Na zabezpečenie zákonom uložených povinností si postup vykonania 
inventarizácie účtovná jednotka upravila smernicami na svoje potreby.  
Účelom vydania interných predpisov je zjednotenie pracovného postupu zamestnancov 
povinnej osoby pri vykonávaní inventarizácie, evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.  
 
Smernica č. 3/2009 k inventarizácii majetku.  
Smernica v č. VII členenie majetku – uvádza ako sa rozhodla evidovať majetok.  
V bode 3. Je uvedené: „Dlhodobý drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 
v intervale 995,82 do 1700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. 
V bode 4 „ krátkodobý drobný hmotný majetok /OHDM/-  ktorého obstarávania cena je 
v intervale od 165,98 € do 995,82 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako l rok.  
Smernica č. 4/2009 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku v čl. I. ods. 4 písm. b/ 
uvádza: ako dlhodobý hmotný majetok sa účtu samostatné hnuteľné veci......s dobou 
použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých ocenenie je vyššie ako 1700 €. Za dlhodobý 
hmotný majetok môže byť považovaný aj hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia 
ako 1700 €, ale jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok ak sa tak organizácia 
rozhodne.  

V zmysle Metodického usmernenia MF SR k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa majetok 
v hodnote nad 1700 € s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok nadobúda z kapitálových 
finančných prostriedkov. Metodické usmernenie zároveň uvádza, že je možné zakupovať 
z kapitálových výdavkov aj majetok v nižšej hodnote ako 1700 € s dobou použiteľnosti 
dlhšou ako jeden rok vtedy, ak si to účtovná jednotka schváli vo svojom internom predpise.   
Kontrolné zistenie:  
Smernice uvádzajú dve rôzne hodnoty majetku pre účtovanie  a evidovanie dlhodobého 
hmotného majetku do 1700 €.  
 Smernica č. 3/2009 na vykonanie inventarizácie presne určuje o akom majetku sa bude 
účtovať ako o dlhodobom pri obstarávacej cene nižšej ako 1700 €. Kontrolovaný subjekt 
neevidoval majetok v súlade s touto Smernicou.  
Smernica č. 4/2009 uvádza iba to, že ak sa účtovná jednotka rozhodne, účtovná jednotka 
neurčila znížený limit obstarávacej ceny majetku.   
V zmysle vyššie uvedeného Metodického usmernenia MF SR k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 
8. decembra 2004 je stanovený limit presne a určite od 1700 €. Ak sa rozhodne účtovná 
jednotka znížiť túto hranicu je povinná určiť presne limit obstarávacej ceny majetku, tak ako 
to urobilo MF,  čo znamená účtovná jednotka je povinná ak už zníži limit v súlade 
s Metodickým usmernením, stanoviť od  akého limitu bude zakupovať majetok z kapitálových 
prostriedkov a účtovať o tomto majetku v účtovnej triede 0. Účtovná jednotka sa nemôže 
počas roka ľubovoľne rozhodovať,  kedy bude zakupovať z kapitálových a kedy z bežných 
finančných prostriedkov Majetok kontrolovaného subjektu bol účtovaný v zmysle Smernice 
č. 4/2009.  
Pre účtovanie o dlhodobom majetku je kľúčové, aby si účtovná jednotka vo vnútornom 
predpise určila spôsob účtovania majetku do 1700 € ak chce o ňom účtovať ako o dlhodobom 
majetku, čo má dopad na zostavovanie rozpočtu pre budúce obdobie.  
Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu  v termíne najneskôr do 
31.12.2019 s účinnosťou od 01.01.2020:   



• zosúladiť vyššie uvedené citované Smernice. Pri kontrole nie je možné vyberať si z dvoch 
platných interných predpisov a poukázať na ten v súlade, s ktorým kontrolovaný subjekt 
postupoval a zároveň nepostupoval v súlade s druhým.   
• Stanoviť v Smernici o evidovaní, účtovaní a odpisovaní majetku jasne a určite limit 
obstarávacej ceny majetku nižšej ako 1700 €, od ktorého sa bude o tomto majetku účtovať ako 
o dlhodobom drobnom hmotnom majetku v účtovnej triede 0.  
• Predložiť písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke mesta najneskôr do 15.01.2020.  
 
Predložiť správu o splnení opatrení prijatých  
Na záver k vyššie uvedenému konštatujem:  
Vyššie uvedené kontrolné zistenia nemajú za následok, zistenie iného výsledku 
inventarizácie aký bol uvedený v záverečnej Správe ústrednej inventarizačnej komisie. 
Kontrolné zistenie poukazuje na zmätočné ustanovenia vo vnútorných Smerniciach, ktoré si 
navzájom odporujú a na potrebu ich zosúladenia.  
Vykonanou kontrolou všetkých predložených podkladov k inventarizácii bolo zistené, že 
kontrolovaný subjekt vykonal dokladovú a fyzickú inventarizáciu v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Porovnaním účtovného a skutkového stavu nebol zistený inventúrny rozdiel.  
 
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 riaditeľky kontrolovaného subjektu zo dňa 
03.12.2018.  

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 všetky súvahové účty v zmysle zákona.  
Kontrolovaný subjekt vykonal v zmysle internej smernice fyzickú inventúru DHM, ktorého 
účtovná hodnota je nižšia ako 1 700 €. Kontrolovaný subjekt eviduje uvedený majetok na 
podsúvahovom účte 771.  
Na základe kontroly bolo zistené.  
Kontrolovaný subjekt na podsúvahovom účte  771 v analytickom členení účtuje o majetku, 
ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700 € a je zakúpený z bežných finančných 
prostriedkov nie z kapitálových. Kontrolovaný subjekt má vo svojich inventúrnych zoznamoch, 
ktoré boli predložené ku kontrole, majetok označený na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok , čo je účet účtovnej triedy 0,  kde sa majetok zakupuje z kapitálových prostriedkov. 
Počas výkonu kontroly podal kontrolovaný subjekt vysvetlenie, že účtovný program 
neumožňuje pre majetok účtovaný na podsúvahovom účte zadať správne účet 771.  



Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov ku kontrole konštatujem, napriek 
nesprávnemu označeniu účtu v inventúrnych zoznamoch, kontrolovaný subjekt nevykazuje 
inventúrny rozdiel na účte 771 vedený v hlavnej knihe k 31.12.2018.  
• Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne najneskôr do 31.12.2019 prijať opatrenia 
na odstránenie nedostatku vyššie citovaného tak, aby pri inventarizácii k 31.12.2019 boli 
uvádzané na inventúrnych zoznamoch správne čísla účtov.   
• Predložiť písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke mesta najneskôr do 15.01.2020.  
 
 
Na záver k vykonanej kontrole:  
Kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu majetku, v súlade s §§ 29,30 zákona 
o účtovníctve.  
Kontrolovaný subjekt bol upozornení v Návrhu Správy z vykonanej kontroly na nedostatky, 
ktoré síce nemajú vplyv na  proces vykonania inventarizácie,  avšak môžu mať vplyv na 
nesprávny spôsob použitia a účtovania kapitálových a bežných finančných prostriedkov.  

Povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 06.06.2019 podať písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam, k navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku 
hlavnej kontrolórke mesta.  Kontrolovaný subjekt – povinná osoba dňa 03.06.2019 oznámila, 
že s výsledkami kontroly súhlasí, preto sa rozsah a obsah kontroly nemení.  
 

Správa z vykonanej kontroly bola kontrolovanému subjektu odovzdaná dňa 
04.06.2019.  
 
 
V Seredi dňa 04.06.2019     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

 
 

 


