
Hlavná kontrolórka mesta 
 

Správa z následnej finančnej kontroly 
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, 

efektívnosti s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými v rozpočte mesta na 
položke:  

637001 – Školenia, kurzy, semináre  
631 001 – Tuzemské cestovné náhrady 
631 002 – zahraničné cestovné náhrady. 

- cestovných príkazov, vyúčtovaní pracovných ciest so zameraním na obsahovú stránku 
/ kontrola vypísaných povinných údajov podľa predtlače na príslušných tlačivách/.   

 
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení ako aj zameraním kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 schváleného MsZ  dňa 
10.12.2013 uznesením č. 257 bola v dňoch od 19.05.2014 – 30.05.2014. vykonaná následná 
finančná kontrola  
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď - Mestský úrad  
Kontrolný orgán:  Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie: rok 2012, 2013 
 
Cieľ kontroly:  

- Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov, 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti s verejnými finančnými prostriedkami 
rozpočtovanými v rozpočte mesta na príslušných položkách bežných výdavkov 
schváleného rozpočtu. 

 
Použité platné právne predpisy. 
Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších zmien a doplnkov 
Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Zákona č. 283/2002  Z.z. o cestovných náhradách  
 
Použité skratky: 
Z-ľ – zamestnávateľ 
Z-c – zamestnanec 
 
Kontrola bola vykonaná vyčerpávajúcim spôsobom, boli skontrolované všetky tuzemské 
a zahraničné pracovné cesty ako aj výdavky spojené so školeniami, kurzami a seminármi.  
 

 
Účelom schválenia finančných prostriedkov v rozpočte na príslušnej položke je 

zabezpečiť zo strany zamestnávateľa  financovanie zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie 
zamestnancov v súlade s § 154 ods. 3 Zákonníka práce.   
Vzdelávanie je nepretržitý proces rozvoja zamestnancov od najnižších pozícií až po top 
manažérov.  

Na účely Zákonníka práce zvyšovanie kvalifikácie predstavuje prekážku v práci na 
strane z-ca, zatiaľ čo prehlbovanie kvalifikácie sa chápe ako výkon práce.  

Všeobecne platí, že zvyšovanie kvalifikácie z-ca predstavuje dosiahnutie vyššieho 
stupňa kvalifikácie. 
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Za prehlbovanie kvalifikácie možno pokladať nadobúdanie nových vedomostí, 
prípadne zručností v rámci pracovnej náplne, pričom stupeň kvalifikácie z-ca zostane 
nezmenený. 
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
 
I. Položka  637 001 – Školenia kurzy semináre 

Súčasť rozpočtu kontrolovaného subjektu tvorí položka 637001 – Školenia, kurzy, 
semináre.  
Rok 2012 – položka 637 001 Školenia, kurzy, semináre.  
Schválený rozpočet – 7000 €,  Čerpanie k 31.12.2012 – 5434,42 €  
Rok 2013 
Schválený rozpočet – 5 580 € 
Čerpanie k 31.12.2013 – 3 631 € 
Čerpanie spolu za kontrolované obdobie predstavuje celkom 9 065,42 €.  
 

• Počas kontrolovaného obdobia sa z-ci v rámci prehlbovania kvalifikácie zúčastnili 
nasledovných školení.  

Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi 
Ochrana osobných údajov 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva 
Snem a odborná konferencia APÚMS v SR 2012,2013 
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2012 , 2013 pre RO a PO zriadené obcou a VUC 
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2012, 2013 pre obce 
Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe 
Školenie z-cov na obsluhu ručnej motorovej píly 
Hlásenie pobytu občanov SR, 2012,2013 
Správa registratúry 
Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy 2012,2013 
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora 
Katastrálny zákon a súvisiace predpisy, ich aplikácia v praxi samosprávy 
Programový rozpočet – tvorba, monitorovanie, hodnotenie 
Komunálne plánovanie v oblasti sociálnych služieb 
Protipožiarna ochrana 
Zákon č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok 2012,2013 
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach..2012,2013 
Novela zákona o odpadoch v praxi 
Účtovná závierka v obciach a informácia o inventarizácii k 31.12.2012, 31.12.2013 
Aktuálna školská legislatíva základných škôl 
Novela Zákonníka práce účinná od 01.01.2013 
Konferencia – stavebné úrady 
Aplikácia právnych predpisov v praxi MŠ 
Školenie pracovníkov na obsluhu kotlov do 100 KW 
Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2013 
Príprava na civilnú ochranu pri vzniku mimoriadnej situácie 
Práca mzdovej účtovníčky v roku 2013 
Novely zákonov v regionálnom školstve účinné od 01.01.2013 
Pracovný seminár rez stromov 
Novela zákona o verejnom obstarávaní 
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Pôsobnosť cestného správneho orgánu 
Nový zákon o ochrane osobných údajov účinný od 01.06.2013 
Obchodná verejná súťaž 
Pôsobnosť mesta pri ochrane pred zneužívaním alkoholu 
Práca mzdovej účtovníčky 
Majetok ROPO z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2013 
Základné pravidlá pre elektronickú komunikáciu 
Kurz odpaľovača ohňostrojov 
 

• Počas kontrolovaného obdobia sa z-ci v rámci zvyšovania kvalifikácie zúčastnili 
nasledovných školení.  

Školenie odborná spôsobilosť príslušníkov MsP 
Odborná spôsobilosť – územný plán 
 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že účasť na vyššie uvedených školeniach splnila cieľ – 
zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie na plnenie úloh vyplývajúcich z pracovných zmlúv 
jednotlivých z-cov.  

Pozitívne hodnotím účasť z-cov na školeniach. Investované finančné prostriedky do 
vyššie uvedených školení priniesli, žiadané výsledky, ktoré môže zamestnanec využiť pri 
dennodennej práci,  a ktoré je schopný aplikovať aj s istým časovým odstupom. 
 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:  

- Hospodárne, efektívne, účelné a účinné nakladanie s verejnými finančnými 
prostriedkami na položke 637 001 Školenia, kurzy, semináre.  

- Kontrolovaný subjekt vykonal na všetkých skontrolovaných dokladoch – faktúrach 
súvisiacich s úhradami za školenia predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona 
502/2001 Z.z. 

- Všetky faktúry k vyššie uvedeným školeniam sú v zmysle zákona č. 201/2000 Z.z. 
zverejnené spôsobom v zmysle § 5b ods 2 citovaného zákona.  

- Nedočerpanie rozpočtovanej položky v kontrolovanom období neznamená, že by z-ľ 
nemal záujem o vzdelávanie, prehlbovanie kvalifikácie svojich z-cov, ale skutočnosť, 
že z-ci, ktorí sa zúčastnia školení sú v zmysle pokynov prednostu MsÚ povinní  
informovať o  legislatívnych zmenách , postupoch atď. ...všetkých svojich kolegov, 
ktorí získané informácie potrebujú k výkonu svojej práci . 

 
II. položka 631 001 - Cestovné náhrady – tuzemské pracovné cesty 

Vykonanou kontrolou boli preverené všetky účtovné doklady súvisiace s vyplatením 
finančných prostriedkov na základe predloženého vyúčtovania pracovnej cesty za revidované 
obdobie. Medzi náhrady pri pracovnej ceste patria: Cestovné a miestna doprava, stravné, 
nocľažné a nutné vedľajšie výdavky. 
Cestovné tuzemské náhrady  predstavovali za revidované obdobie celkom 1169,94 €. 
Na základe vykonanej kontroly predložených účtovných dokladov konštatujem:  
V  dodatku č. 3 k Jednotnému obehu účtovných dokladov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 
01.10.2005  /ďalej už len dodatok č. 3/ je  uvedené nasledovné:   
Bod 2  
Pred začiatkom pracovnej cesty musí mať osoba , ktorej sa má poskytnúť cestovná náhrada 
vystavený cestovný príkaz podľa prílohy č. 13, ktorá tvorí súčasť Jednotného obehu 
účtovných dokladov, /čo znamená, že cestovný príkaz  musí obsahovať všetky údaje podľa 
predtlače prílohy č. 13.  
Konanie tuzemskej pracovnej cesty povoľuje a schvaľuje priamy nadriadený z-ca. 



Konanie zahraničnej pracovnej cesty povoľuje a schvaľuje primátor mesta, resp. zástupca 
primátora. Primátorovi mesta povoľuje a schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zástupca 
primátora.  
 
Bod 3  
Na cestovom príkaze osoba vyznačí spôsob dopravy na pracovnú cestu. Ak sa z-c písomne 
dohodne so z-ľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné motorové vozidlo, patrí z-ovi 
základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada jazdy....... Z-c je povinný doložiť 
k vyúčtovaniu pracovnej cesty  „Dohodu o použití cestného motorového vozidla na 
pracovnú cestu v zmysle prílohy č. 16, ktorá tvorí súčasť Jednotného obehu účtovných 
dokladov.  
 
Bod 6 
Z-c je povinný po skončení pracovnej cesty do 10 dní v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. 
predložiť referentke likvidácie cestovných náhrad vyúčtovanie pracovnej cesty 
preukázateľnými a podpornými dokladmi /správa o uskutočnení pracovnej cesty a jej 
vyhodnotenie a vrátiť nevyúčtovanú časť preddavku /ak mu bol poskytnutý do pokladne, 
v zmysle prílohy č. 17,  ktorá tvorí súčasť Jednotného obehu účtovných dokladov.  
 
Kontrolné zistenie č. 1:  
Porušenie zákona o cestovných náhradách ako aj dodatku č. 3.  
Na cestovných príkazoch v 8-ej časti  Výdavkového- príjmového pokladničného dokladu 
chýbajú /dátum a podpis príjemcu finančných prostriedkov alebo dátum a podpis pokladníka.  
Kontrolné zistenia sa týkajú nasledovných Výdavkových  pokladničných dokladov. 
10492  zo dňa 11.11.2013 - chýba dátum schválenia pracovnej cesty  
530 zo dňa 01.03.2013 – chýba dátum a podpis príjemcu a dátum a podpis pokladníka 
516 zo dňa 28.02.2013 – chýba dátum a podpis príjemcu a dátum a podpis pokladníka  
503 zo dňa 27.02.2013 – chýba podpis pokladníka 
502 zo dňa 27.02.2013 – chýba podpis pokladníka 
7790 zo dňa 28.06.2012 – chýba podpis pokladníka 
7791 zo dňa 28.06.2012 – chýba podpis pokladníka 
7937 zo dňa 10.07.2012 – chýba dátum a podpis príjemcu a dátum a podpis pokladníka  
10050 zo dňa 07.11.2012 - chýba dátum schválenia pracovnej cesty  
10136 zo dňa 14.11.2012 - chýba dátum schválenia pracovnej cesty  
10384 zo dňa 07.12.2012 – chýba podpis pokladníka 
10385 zo dňa 07.12.2012 – chýba dátum a podpis príjemcu a dátum a podpis pokladníka  
10386 zo dňa 07.12.2012– chýba dátum a podpis príjemcu a dátum a podpis pokladníka  
10387 zo dňa 07.12.2012 – chýba podpis pokladníka   
10388 zo dňa 07.12.2012 - chýba dátum a podpis príjemcu a dátum a podpis pokladníka  
10493 zo dňa 14.12.2012 – chýba podpis príjemcu 
8268 zo dňa 01.08.2012 - chýba dátum a podpis príjemcu a dátum a podpis pokladníka  
 
Kontrolné zistenie č. 2 
Na vyúčtovaní pracovnej cesty nie je uvedený: dátum resp. podpis zamestnanca, ktorý 
vyúčtovanie predložil, vyúčtovanie nebolo urobené v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. 
Kontrolné zistenia sa týkajú nasledovných Výdavkových  pokladničných dokladov. 
11275 zo dňa 30.12.2013 -  chýba podpis z-ca 
10452 zo dňa 07.11.2013 – chýba podpis z-ca 
10902 zo dňa 29.11.2013 – chýba podpis z-ca 
10182 zo dňa 28.10.2013 – chýba dátum vyúčtovania pracovnej cesty aj podpis z-ca 



9734 zo dňa 10.10.2013 - chýba dátum vyúčtovania pracovnej cesty aj podpis z-ca 
9336 zo dňa 11.10.2012 – chýba podpis z-ca 
 
Kontrolné zistenie č. 3  
Z-c porušil povinnosť uvedenú v bode 6 dodatku č. 3 k Jednotnému obehu účtovných dokladov 
a zákona č. 283/2002 Z.z. , nepredložil vyúčtovanie cestovných náhrad do 10 dní po 
skončení pracovnej cesty.  
Kontrolné zistenia sa týkajú nasledovných Výdavkových  pokladničných dokladov. 
10902 zo dňa 29.11.2013 
735 zo dňa 25.03.2013 
2758 zo dňa 20.04.2012 
9336 zo dňa 11.10.2012 
 
Kontrolné zistenie č. 4 
Tuzemská pracovná cesta v zmysle bodu 2 vyššie uvedeného dodatku  č. 3 nebola podpísaná 
nadriadeným z-com.  
Kontrolné zistenia sa týkajú nasledovných Výdavkových  pokladničných dokladov. 
2758 zo dňa 20.04.2012 
10482 zo dňa 13.12.2012 
 
Kontrolné zistenie č. 5 
Kontrolné zistenia sa týkajú nasledovných Výdavkových  pokladničných dokladov. 
9881 zo dňa 30.10.2012  

- na cestovnom príkaze je nesprávne uvedený deň ukončenia pracovnej cesty 
- k vyúčtovaniu pracovnej cesty nie je priložená dohoda v zmysle prílohy č. 16, ktorá 

okrem údajov o zákonnej poistke jej úhrade, požaduje aj informáciu o havarijnej 
poistke jej  číslo a dátum jej uhradenia. K vyúčtovaniu je priložený REVERZ v ktorom 
z-c vyhlasuje, že nebude uplatňovať náhradu škôd vzniknutých pri vonkajších 
výkonoch na vozidle alebo vozidlom spôsobených. Súčasťou obehu účtovných 
dokladov takáto príloha nie je.   

9394 zo dňa 15.10.2012 - K vyúčtovaniu je priložený REVERZ v ktorom z-c vyhlasuje, že 
nebude uplatňovať náhradu škôd vzniknutých pri vonkajších výkonoch na vozidle alebo 
vozidlom spôsobených. Súčasťou obehu účtovných dokladov takáto príloha nie je.   
Jednotný obeh účtovných dokladov je záväzný pre všetkých z-cov mesta tz. že aj pre z-cov 
mestskej polície. 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: 
Porušenie bodu 3 dodatku č. 3.   
Priložený REVERZ k vyúčtovaniu pracovnej cesty nenahrádza „Dohodu o použití cestného 
motorového vozidla na pracovnú cestu v zmysle prílohy č. 16 Jednotného obehu účtovných 
dokladov. Bez doloženia dokladu o zaplatení havarijného poistenia nie je možné nadriadeným 
z-com  povoliť využitie súkromného vozidla na služobné účely.  
 
III. položka 631 002 - Cestovné náhrady – zahraničné pracovné cesty 
Cestovné náhrady za zahraničné služobné cesty predstavovali za revidované obdobie celkom 
1418,95 €. 
Kontrolné zistenie č. 6  
Konanie zahraničnej pracovnej cesty povoľuje a schvaľuje primátor mesta, resp. zástupca 
primátora.  



Zahraničná služobná cesta nebola schválená  a povolená osobou v zmysle bodu 2 
Jednotného obehu účtovných dokladov čím prišlo k porušeniu Jednotného obehu účtovných 
dokladov.   
Kontrolné zistenia sa týkajú nasledovných Výdavkových  pokladničných dokladov 
8166 zo dňa 02.07.2013  
11234 zo dňa 19.12.2013  
9336 zo dňa 11.10.2012 
 
IV. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu na všetkých účtovných 
dokladoch v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. pred každou finančnou operáciou.    
 
Na záver:  

Všetky vyššie uvedené kontrolované doklady, v ktorých bolo konštatované kontrolné 
zistenie  /chýba podpis, dátum/ boli vrátené kontrolovanému subjektu na opravu, ktoré mi 
v rámci výkonu kontroly predložil doplnené v zmysle predpísaných náležitostí.  

 
Uvedené kontrolné zistenia nemajú dopad na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 

hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami. Kontrolné zistenia poukazujú  na 
porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.  
 

V súlade s § 13 ods.2 písm. d/ Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite boli zodpovední zamestnanci oprávnení podať písomné vyjadrenie ku 
kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórke do 30.05.2014. Kontrolovaný subjekt nepodal 
k správe o výsledku kontroly žiadne námietky, preto sa obsah a rozsah kontroly nemení.  
 
Oparenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenia ich príčin predložené prednostom 
MsÚ tvoria prílohu č.1 tejto Správy o kontrole a opatrenia prijaté náčelníkom MsP tvoria 
prílohu č. 2 tejto Správy o kontrole.  
 
 
 
 
 
 
V Seredi: 27.05.2014      Mgr. Zuzana Horváthová,  

  hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Opatrenia prednostu MsÚ na odstránenie zistených nedostatkov.  
Na základe  následnej finančnej kontroly, ukončenej dňa 27.05.2014 zameranej na 
dodržiavanie  

- všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti s verejnými 
finančnými prostriedkami rozpočtovanými v rozpočte mesta na položke:  

637001 – Školenia, kurzy, semináre  
631 001 – Tuzemské cestovné náhrady 
631 002 – zahraničné cestovné náhrady. 

- cestovných príkazov, vyúčtovaní pracovných ciest so zameraním na obsahovú stránku 
/ kontrola vypísaných povinných údajov podľa predtlače na príslušných tlačivách/.   

ukladám  ku :   
 

Kontrolnému  zisteniu č. 3  
Z-c porušil povinnosť uvedenú v bode 6 dodatku č. 3 k Jednotnému obehu účtovných dokladov 
a zákona č. 283/2002 Z.z. , nepredložil vyúčtovanie cestovných náhrad do 10 dní po skončení 
pracovnej cesty.  
Dodržiavať ustanovenia zákona č. 283/2002 Z.z – vyúčtovanie cestovných náhrad 
predkladať najneskôr do 10 dní od ukončenia pracovnej cesty. 
Termín: ihneď,  
Zodpovední:  všetci zamestnanci Mesta Sereď, ktorí si budú vyúčtovávať cestovné náhrady.  
 
Kontrolnému zisteniu č. 4 
Tuzemská pracovná cesta v zmysle bodu 2 vyššie uvedeného dodatku  č. 3  k Jednotnému 
obehu účtovných dokladov nebola podpísaná nadriadeným z-com.  
Dodržiavať ustanovenia bodu 2 Jednotného obehu účtovných dokladov. 
Termín: ihneď 
Zodpovední:  prednosta MsÚ, vedúci zamestnanci MsÚ  
 
Kontrolnému  zisteniu č. 6  
Konanie zahraničnej pracovnej cesty povoľuje a schvaľuje primátor mesta, resp. zástupca 
primátora.  
Dodržiavať ustanovenia bodu 2 Jednotného obehu účtovných dokladov. 
 
Na základe výsledkov kontroly  ukladám  

- všetkým  zamestnancom opakovane sa oboznámiť s Jednotným obehom účtovných 
dokladov v termíne do 15.06.2014  

Zodpovední:  prednosta MsÚ , vedúci oddelení 
- vedúcim oddelení  prehodnotiť doteraz platný obeh účtovných dokladov a predložiť 

prednostovi MsÚ  pripomienky resp. návrhy na jeho zmenu v termíne do 
30.09.2014.  

 
dňa 27.05.2014      Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ 



Príloha č. 2 
Opatrenia náčelníka MsP na odstránenie zistených nedostatkov.  

Na základe  následnej finančnej kontroly, ukončenej dňa 27.05.2014 zameranej na 
dodržiavanie  

- všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti s verejnými 
finančnými prostriedkami rozpočtovanými v rozpočte mesta na položke:  

637001 – Školenia, kurzy, semináre  
631 001 – Tuzemské cestovné náhrady 
631 002 – zahraničné cestovné náhrady. 

- cestovných príkazov, vyúčtovaní pracovných ciest so zameraním na obsahovú stránku 
/ kontrola vypísaných povinných údajov podľa predtlače na príslušných tlačivách/.   

ukladám  ku :   
Kontrolnému zisteniu č. 5 
Porušenie bodu 3 dodatku č. 3.   
Priložený REVERZ k vyúčtovaniu pracovnej cesty nenahrádza „Dohodu o použití cestného 
motorového vozidla na pracovnú cestu v zmysle prílohy č. 16 Jednotného obehu účtovných 
dokladov. Bez doloženia dokladu o zaplatení havarijného poistenia nie je možné nadriadeným z-com  
povoliť využitie súkromného vozidla na služobné účely.  
 
1. Dodržiavať ustanovenia dodatku č. 3 k Jednotnému obehu účtovných dokladov.  
2. Bez predloženia dokladu o havarijnom poistení vozidla nie je možné uzatvoriť dohodu, 
ktorá tvorí prílohu č. 16 k uvedenému dodatku.  
 
Termín: ihneď 
Zodpovedný:  náčelník MsP, zástupca MsP 
 
dňa 27.05.2014        JUDr. Ján Mizerík 
         Náčelník MsP, Sereď 


