
Hlavná kontrolórka mesta 
 

Záznam o výsledku kontroly 

 

 Kontrola účtovných dokladov v rozpočtovej organizácii ZŠ J. Fándlyho bola vykonaná 
v súlade s  plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2010, ktorý bol schválený uznesením MsZ.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia Mesta Sereď – ZŠ J.Fándlyho Sereď 
Kontrolované obdobie: prvý polrok 2010 pokladničná hotovosť ku dňu začatia kontroly a 
pokladničné doklady, účtovné doklady – dodávateľské, odberateľské faktúry, nájomné zmluvy, 
vzniknuté pohľadávky na základe predložených dokladov 
Následná finančná kontrola bola  zameraná na: 
 

� Kontrolu vybraných účtovných dokladov ZŠ J.Fándlyho v Seredi zameraná na 
formálnu a vecnú správnosť /dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného 
zápisu, účtovnej knihy ... v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve 

 
� Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o 

účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
Termín začatia kontroly: 26.08.2010  
Predmet kontroly   

• Dohoda o hmotnej zodpovednosti 
• Pokladničné doklady /pokladničná kniha, príjmové, výdavkové pokladničné doklady/ 
• Dodržiavanie platných právnych a vnútorných predpisov  
• Kontrolu účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť /dodržiavanie 

náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy  v zmysle zákona NR 
SR č. 431/2002 o účtovníctve 

• Vzniknuté pohľadávky na základe predložených dokladov. 
 

Platné právne predpisy:  

- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení 

 
Vykonanou kontrolou, ktorá bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi 

predpismi bolo zistené nasledovné:   

 

Pokladňa, ceniny, hmotná zodpovednosť 

V súvislosti s hospodárením a nakladaním s finančnou hotovosťou boli preverené 
hmotné zodpovednosti zamestnancov. Ku kontrole bola  predložená jedna dohoda o hmotnej 
zodpovednosti p. Pauerovej -  pokladníčky, ktorá bola prítomná v čase začatia kontroly 
pokladničnej hotovosti.  Kontrola pokladne bola vykonaná v priestoroch kontrolovaného 

subjektu. 



Pokladničný denný limit finančných prostriedkov je schválený štatutárom rozpočtovej 
organizácie vo výške 600 €.  
Pokladničná kniha 

Pokladničné doklady, boli kontrolované na pracovisku hlavnej kontrolórky. O prevzatí 
kontrolovaných dokladov bol spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí účtovných dokladov.  
Kontrolné zistenie: Záznamy v pokladničnej knihe sú vedené chronologicky. V súvislosti 
s hospodárením a nakladaním s finančnou hotovosťou bola preverená pokladničná kniha - 
v revidovanom období nebolo zistené porušenie denného pokladničného limitu.  
Konštatujem, že pokladničná hotovosť vo výške 530,47 € zodpovedala zostatku uvedenému 

v pokladničnej knihe.  

 

Príjmové a výdavkové pokladničné doklady 

V revidovanom období bolo vystavených a skontrolovaných celkom 204 pokladničných 
dokladov, ktoré  v zmysle ods. 1 § 10 zákona o účtovníctve majú obsahovať:  
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,  
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,  
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,  
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,  
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,  
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a 
podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,  
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 
 Vykonaním kontroly bolo zistené:  
Konštatujem, že neboli zistené žiadne nedostatky vecného ani formálneho charakteru.  

 

Predbežná finančná kontrola / ods. 3, 4 § 9 zákona č. 502/2001 Z. z./ 

Finančné operácie súvisiace s výdavkovými pokladničnými dokladmi boli vykonané 
v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Pred uskutočnením finančnej operácie bola 
vykonaná predbežná finančná kontrola zodpovedným zamestnancom.   
Konštatujem dodržiavanie ustanovení vyššie citovaného zákona. 

 

Inventarizácia v zmysle § 29 zák. č. 431/2002 Z.z. 

Konštatujem, že vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie vyššie citovaného 
ustanovenia. Inventarizácia bola v roku 2010 do začatia kontroly vykonaná 31.03.2010, 
30.06.2010. Inventarizáciu je v zmysle vyššie uvedeného zákona povinnosť vykonať 4x ročne. 
Kontrola v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia bude do konca roka vykonaná ešte 2x.  
 

Odberateľské faktúry 

Za revidované obdobie bolo vystavených celkom 92 odberateľských faktúr. Účtovné doklady 
sú zoradené chronologicky a vedené prehľadným spôsobom. Vystavené faktúry obsahujú 
všetky predpísané náležitosti v zmysle zákona. Účtovníctvo odberateľských faktúr vykonáva p. 
Chatrnúchová.  
Dodávateľské faktúry  



Za revidované obdobie bolo skontrolovaných celkom 100 dodávateľských faktúr. Všetky 
faktúry sú uhradené. Kontrolovaný subjekt nevykazuje žiadne záväzky. Účtovníctvo 
odberateľských faktúr vykonáva p. Chatrnúchová.  
Kontrolné zistenie 
Všetky skontrolované účtovné doklady sú pred zaúčtovaním kvalifikovane preverené po vecnej 
aj formálnej stránke a riadne zaúčtované. Faktúry sú zoradené chronologicky.  Každej 
finančnej operácii prechádzala predbežná finančná kontrola v zmysle zákona 502/2001 Z.z. 
 

Pohľadávky:  

Na základe predložených účtovných dokladov za revidované obdobie rozdiel medzi 

vystavenými faktúrami a uhradenými predstavuje celkom 6316,27 €.  
Na základe predloženého aktuálneho výpisu z banky bolo zistené, že v čase začatia kontroly 
bola z uvedenej čiastky uhradená pohľadávka CVČ za prenájom bazéna vo výške 438,24€.  
Časť pohľadávky vo výške 245 € - školské byty + 2588,20 € nájomné za nebytové priestory 
budú ku koncu mesiaca september 2010 uhradené.  
Pohľadávka vo výške 3095,85 je zabezpečená v zmysle platných právnych predpisov 

prostredníctvom exekútorského úradu Sereď.  

 
 

 

 

         Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka 
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