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Správa o výsledku finančnej kontroly 
 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
 

kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku 
dňu riadnej účtovnej závierky.  

 
Kontrolované obdobie: rok  2015   
Oprávnená osoba:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Povinná osoba: Základná  škola J. Fándlyho Sereď, v zastúpení štatutárneho orgánu, 
Jaroslava Čomaja Paed.Dr. 
 
Cieľ kontroly:  
Dodržiavanie 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 č. 431/2002 o Účtovníctve /ďalej už len „zákon“/ 
Zákon č. 537/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite 
Zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil nasledovné: 

• Smernica č. 005/2014 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 
zo dňa 11.09.2014.  

• Smernica č. 006/2014 – Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie zo dňa 
11.09.2014.  

Obsah uvedených interných predpisov nestanovuje žiaden právny predpis. Na zabezpečenie 
zákonom uložených povinností si postup vykonania inventarizácie účtovná jednotka 
upravila smernicami na svoje potreby.  
 

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.  
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Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: 
I. Interné predpisy 
Účelom vydania interných predpisov by malo byť zjednotenie pracovného postupu 
zamestnancov povinnej osoby – Rozpočtovej organizácie ZŠ J.Fándlyho v Seredi  pri 
vykonávaní inventarizácie, evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku v zmysle zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve.  
 Smernica č. 006/2014 - Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie majetku zo 

dňa 11.09.2014 /ďalej len smernica/ 
Na základe vykonanej kontroly uvedenej smernice konštatujem:  
Úvodná strana Smernice  v časti  Oblasť platnosti uvádza: 
Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 
a žiakov ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:  
Inventarizáciu je povinná v zmysle § 6 ods.3 zák. č. 431/2002 Z.z. vykonať účtovná jednotka. 
V zmysle Smernice má zodpovednosť za vykonanie inventarizácie vedúci účtovnej jednotky 
a ním určení zamestnanci. 
Kontrolné zistenie č. 1 
Zaväzovať maloletých žiakov ZŠ dodržiavať Smernicu pri vykonaní inventarizácie je 
v rozpore s platnou právnou úpravou zákona č. 245/2008  Z.z  školský zákon.  
Práva a povinnosti žiakov je možné určovať len v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Kontrolné zistenie č. 2 

Ak má prebiehať proces inventarizácie v súlade s platnou právnou úpravou, je dôležitá 
pre účtovnú jednotku striktne určená cena majetku, o ktorom bude účtovná jednotka účtovať. 
Smernica hovorí pri jednotlivých druhoch majetku o obstarávacích cenách avšak v podobe 
„napríklad od – do“ Smernica nemá dávať možnosti,  ale má presne určiť postup.   
Odporúčam povinnej osobe  z celého čl. 1 a čl. 3 bod.  14 a 15 vypustiť skratku „napr.“, 
ktorá je uvádzaná pred obstarávacími cenami majetku. 
 
V zmysle čl. 3 ods. 1 Smernice je vedúci účtovnej jednotky:   

• Povinný zabezpečiť inventarizáciu majetku a záväzkov. 
• Zodpovedná za riadny priebeh inventarizácie a za dodržanie termínov. 
• Písomne určí najmenej trojčlennú inventarizačnú komisiu menovacím dekrétom – 

Ústrednú inventarizačnú komisiu /ÚIK/.  
• Písomne určí členov dielčich inventarizačných komisií /DIK/ menovacím dekrétom.  
• Zabezpečí, aby počas fyzickej inventúry nedochádzalo k premiestňovaniu majetku 
• Vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s výsledkami inventarizácie.  

Kontrolné zistenie č. 3:  
Vedúci účtovnej jednotky neurčil menovacím dekrétom členov ÚIK a DIK, čím prišlo 
k porušeniu povinností v čl. 3 ods. 1 Smernice. 
 
V zmysle čl. 3 ods. 6 Inventarizácia musí obsahovať okrem iných náležitostí  

• Menovacie dekréty a povinnosti ÚIK a DIK 
• Vyhlásenie hmotne zodpovedných  

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
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Tak ako je uvedené v prvom bode čl.3 ods. 6, inventarizácia sa začína vydaním príkazu 
vedúceho účtovnej jednotky na vykonanie inventarizácie.   

1./ Štatutárny zástupca /riaditeľ ZŠ/ ako aj vedúci účtovnej jednotky vydal príkaz na 
vykonanie inventarizácie dňa 03.11.2015. Príkaz na vykonanie inventarizácie obsahuje: 
Predmet inventarizácie, druh inventarizácie /fyzická a dokladová/, termín začatia 
/03.11.2015/ a ukončenia inventúry /31.12.2015/ a deň predloženia výsledkov inventarizácie 
ÚIK /16.01.2016/.  
Súčasťou príkazu, sú v bode B vymenované dve čiastkové trojčlenné inventarizačné komisie 
/ČIK/ a v bode C príkazu je vymenovaná trojčlenná ÚIK.  
Kontrolné zistenie č. 4:  
Súčasťou inventarizácie nie sú menovacie dekréty členov UIK a DIK, čím prišlo k porušeniu 
povinnosti v čl. 3 ods. 6 Smernice.  
  

2./ Súčasťou predložených dokladov ku kontrole je 22 Vyhlásení hmotne 
zodpovedných osôb za majetok zo dňa 28.10.2015 /ďalej len Vyhlásenia/ 
V zmysle čl. 5 bod č. 7 Smernice, si pred začatím inventúry predseda inventarizačnej komisie 
vyžiada od hmotne zodpovedných osôb písomné vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby za 
majetok.  
Kontrolné zistenie č. 5 
Vyhlásenia neboli podpísané a predložené na základe výzvy predsedu inventarizačnej komisie 
čím prišlo k porušeniu čl.5 bod 7 Smernice /smernica neuvádza či predsedovi ÚIK alebo 
predsedovi ČIK/.   
Odporúčam doplniť Smernicu o jednoznačný postup.  
Príkaz na vykonanie inventarizácie bol vydaný dňa 03.11.2015, súčasťou ktorého sú 
vymenovaní členovia komisií. Vyhlásenia boli podpísané dňa 28.10.2015, z uvedeného 
vyplýva, že Vyhlásenia neboli predložené na základe výzvy predsedu inventarizačnej komisie.  
Kontrolné zistenie č. 6 
Hmotne zodpovedná osoba je osoba, ktorá má so zamestnávateľom podpísanú Dohodu 
o hmotnej zodpovednosti  v zmysle § 182 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov, za majetok, ktorý podlieha zúčtovaniu.  Povinná osoba ku kontrole 
predložila dve dohody o hmotnej zodpovednosti.  
Na základe uvedeného konštatujem: Vyhlásenia zamestnancov, ktorí nemajú podpísanú 
dohodu o hmotnej zodpovednosti nie sú právne relevantné,  sú predložené z dôvodu neznalosti 
platnej právnej úpravy vedúceho účtovnej jednotky ako i samotného zamestnanca.  
 
 3/ V čl. 9 Osobitné ustanovenia Smernice sa uvádza menovite zloženie: 
Ústrednej inventarizačnej komisie, Vyraďovacej komisie a Likvidačnej komisie.  
Kontrolné zistenie č. 7:  
Čl. 9 Smernice nemá opodstatnenie, pretože členov príslušných komisií je oprávnený menovať 
vedúci zamestnanec, v tomto prípade vedúci účtovnej jednotky.  
Tak ako uvádza Smernica v čl. 3 ods. 1 /vedúci účtovnej jednotky písomne určí členov ÚIK 
menovacím dekrétom/ rovnako sa určujú písomne menovacím dekrétom členovia ostatných 
komisií /vyraďovacia, likvidačná/.  
Smernica je vnútorný predpis, ktorý upravuje všeobecne postup pri vykonávaní 
inventarizácie. Smernica nie je dokumentom, ktorý by mal zahŕňať informácie 
o zamestnancoch, ktoré majú byť súčasťou osobného spisu zamestnanca /menovací dekrét/. 
Likvidačná a vyraďovacia komisia nijako nesúvisia a neovplyvňujú postup vykonania 
inventarizácie v súlade s touto Smernicou. Vyraďovanie a likvidácia majetku je predmetom 
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Smernice č. 005/2014 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku zo dňa 
11.09.2014.  
 
 
 
 Smernica č. 005/2014 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní 

majetku zo dňa 11.09.2014.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Povinná osoba má vypracovanú smernicu, ktorá má zjednotiť postup pri evidovaní, 
odpisovaní a účtovaní majetku.  
Kontrolné zistenie č. 8: 
Kontrolné zistenie totožné s kontrolným zistením č. 1 tohto návrhu Správy.  
 
Na základe vyššie konštatovaných kontrolných zistení č. 1 - 8 týkajúcich sa vnútorných 
predpisov povinnej osoby odporúčam povinnej osobe  doplniť resp. prepracovať:  

- Smernicu č. 006/2014 a to vypustením ustanovení, ktoré sú neopodstatnené a nad 
rámec uvedeného postupu, ako aj jednoznačne určiť postupy zodpovedných 
zamestnancov za vykonanie inventarizácie, uvedených v kontrolných zisteniach 1-7 
v termíne do 30.03.2016.  

- Smernicu č. 005/2014, a to vypustením ustanovení, ktoré je konštatované v kontrolnom 
zistení č. 8, ktoré je totožné s kontrolným zistením č. 1 v termíne do 30.03.2016. 

 
 
II. Riadna inventarizácia k 31.12.2015 
Inventarizáciou v zmysle § 29 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z.z. overuje účtovná jednotka, či stav 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  
 
Inventarizácii podlieha  všetok majetok, ktorý účtovná jednotka vedie vo svojom účtovníctve 
napr: 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.   
 
V zmysle §8 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z.z. je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak 
všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. 
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: 
Súčasťou predložených podkladov ku kontrole je Inventarizačný zápis ÚIK zo dňa 
29.01.2016.  
Kontrolné zistenie č. 9 
Povinná osoba vôbec nevykonala dokladovú inventarizáciu účtov, ktoré sú súčasťou 
riadnej účtovnej závierky a zápis ÚIK neobsahuje účty:  
 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému 

hmotnému majetku – účtovná hodnota 1 607 264,45 €.   
 751-755 – podsúvahových účtov, na ktorých je zaúčtovaný majetok v hodnote  

363 580,71 €.  
 Účtov časového rozlíšenia 
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1/ Inventarizácia hmotného investičného majetku /HIM/ nad 1700 € - inventarizačný 
zápis ÚIK bod II. tabuľka č. 1.  

 
Povinná osoba účtuje ako hmotný investičný majetok v účtovnej triede 0 – dlhodobý majetok, 
v súlade so smernicou č. 005/2014.  
Prílohu k inventarizácii  hmotného investičného majetku tvorí inventúrny zoznam majetku 
vedeného v účtovníctve, ktorý obsahuje:  
  Inventúrny súpis ČIK /ďalej len inventúrny súpis/ nehmotného a hmotného majetku 

mesta Sereď v Správe ku dňu 31.12.2015 zo dňa 03.11.2015 k účtom 013-031 /013-
softvér, 021 – Stavby, 022 – Stroje a zariadenia, 028 – Stoličky IKT, 031 - pozemky/.   

  Sumárnu zápisnicu ČIK z vykonania inventarizácie nehmotného a hmotného majetku 
ku dňu 31.12.2015 rovnako zo dňa 03.11.2015 /ďalej len sumárna zápisnica/ 

Inventúrny súpis - neporovnáva skutočný stav s účtovným stavom, ale účtovný stav 
k 03.12.2015 a účtovný stav k 31.12.2015. V inventúrnom súpise je k 31.12.2015 uvedený 
účtovný stav HIM 2 756 137, 93 €.  Tabuľka, ktorá tvorí inventúrny súpis, pozostáva zo 
stavov opísaných z hlavnej knihy k 31.12.2015. Súčasťou predloženého inventúrneho 
súpisu nie sú žiadne doklady, ktoré preukazujú vykonanie dokladovej alebo fyzickej 
inventarizácie. Samotný fakt o vyhotovení inventúrneho súpisu dňa 03.11.2015 potvrdzuje, 
že ČIK nemohla spoľahlivo overiť stav k 03.12.2015 tak, ako je uvedené v predloženom 
podklade ku kontrole.  
Sumárna zápisnica ČIK - zo dňa 03.11.2015 v tabuľke porovnáva účtovný stav 
k 31.12.2015 z fyzickým stavom k 31.12.2015. Vzhľadom na dátum vyhovenia zápisnice 
ĆIK je možné konštatovať, že tabuľka bola vyplnená pred ukončením účtovného roku. 
V čase ukončenia zápisnice nemohla ČIK uvádzať stavy, ktoré sú v tabuľke uvedené. 
V tabuľke je vyčíslený rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom majetku „Nula“. 
Povinná osoba uvádza, že inventúrny súpis tvoria prílohy č. 1 – 6. Kontrolou bolo zistené, 
že prílohy  sú čiastočné výpisy z hlavnej knihy príslušných účtov.  V sumárnej zápisnici  je 
rovnako ako v inventúrnom súpise k 31.12.2015 uvedený účtovný stav HIM 2 756 137,93 
€.   Inventúrny súpis ČIK ako aj sumárna zápisnica ČIK z vykonanej inventarizácie sú 
podpísané vedúcim účtovnej jednotky – riaditeľom ZŠ a nie členmi komisie, ktorá 
vykonala inventúru.  

 K inventarizácii HIM je doložené  /pravdepodobne inventúrny súpis – nie je označený, 
podpísaný/, v ktorom je presne uvedené: majetok podľa evidencie v účtovníctve s uvedením 
množstva, jednotkovej ceny, zodpovedného zamestnanca a miestom kde je uložený. Toto 
tlačivo bolo vytlačené a priložené k inventarizácii hmotného majetku dňa 22.01.2016. Dňa 
20.01.2016, keď bola začatá kontrola hlavnou kontrolórkou, mi  povinná osoba takýto doklad 
nepredložila, pretože inventarizáciu nemala stále ukončenú. Z toho dôvodu, bol výkon 
kontroly prerušený a na požiadanie povinnej osoby, som pokračovala vo výkone 03.02.2016  
/povinná osoba potrebovala do 31.01.2016 uzavrieť účtovníctvo za rok 2015/.  
Z uvedeného vyplýva: Povinná osoba má program na vykonanie inventarizácie presne ako to 
vyžaduje zákon avšak ho pri inventarizácii vôbec nepoužila. Ku kontrole boli predložené  
tabuľky, ktoré porovnávajú účtovné stavy v rámci jednotlivých období, nie účtovný stav zo 
stavom fyzickým ku dňu vykonania inventarizácie.    
Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem:  
Kontrolné zistenie: č. 10.   
Inventúrny súpis ČIK neobsahuje:  
 deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia 

inventúry, 
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 stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,  
 miesto uloženia majetku,  
 zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov 
 meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.  
N základe vyššie uvedeného konštatujem porušenie § 30 ods.2 zák. č.. 431/2002 Z.z.  
Sumárna zápisnica ČIK neobsahuje:  
 deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia 

inventúry 
 stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,  
 meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Povinná osoba nevykonala fyzickú ani dokladovú inventarizáciu majetku evidovaného na 
účtoch 013-031, čím porušila §  6 ods. 3, §8 ods. 4 , § 29, 30 zák. č. 431/2002 Z.z..  
 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem: 
Na základe vyššie uvedených predložených dokladov ČIK vypracovala Ústredná 
inventarizačná komisia „Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015“ /ďalej len zápisnica/.  
UIK v  zápisnici /tabuľka č. 1/ uvádza pri hmotnom investičnom majetku k 31.12.2015 účtovný 
stav 2 756 137,93 € rovnako ako ČIK.  
Kontrolné zistenie: č. 11  
 Účtovný stav k 31.12.2015 uvedený v zápisnici nezodpovedá účtovnému stavu 

k 31.12.2015 uvedený v hlavnej knihe a v súvahe ÚčROPOSFOV 1-01 k 31.12.2015. 
 Povinná osoba má medzi účtovným stavom a výsledkom inventarizácie rozdiel vo 

výške  2 595 €. Tento rozdiel nie je vyčíslený v zápisnici ÚIK. V zápisnici sa uvádza 
iba:  „Inventarizáciou zásob neboli zistené, žiadne rozdiely. Inventúrne súpisy 
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a zo stavom 
uvedeným v registri zásob.“  

 Pri hmotnom investičnom majetku sa v zápisnicu neuvádza porovnanie účtovného 
a skutočného stavu.  

 ÚIK vo svojom zápise porovnala účtovné stavy ku koncu účtovných období rokov 2014 
a 2015. 

Na základe vyššie uvedeného konštatujem porušenie  § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, §§  29, 30 zák. č. 
431/2004 Z.z.  
 
2.  Inventarizácia hnuteľného majetku nad 100 € - inventarizačný zápis ÚIK - tabuľka č. 2 

Na základe vykonanej kontroly inventarizácie hnuteľného majetku nad 100 € 
konštatujem.  
 2.1 Povinná osoba v zápisnici ÚIK /tabuľka č. 2/ uvádza hnuteľný majetok nad 100 €, 

ktorý pozostáva z Drobného hmotného majetku /DHM/, učebných pomôcok /UP II/, 
nehmotného majetku /NM/, pracovných strojov a zariadení /PSaZ/, celkom v účtovnej 
hodnote 200 286,69 €.  

Podkladom pre vypracovanie zápisnice ÚIK boli pri každom druhu majetku „Inventúrne 
súpisy materiálu k 31.12.2015“ ČIK, ktoré obsahujú:  
deň začatia inventúry: 4.11.2015 
deň skončenia inventúry: 30.11.2015 
deň podpísania inventúrneho súpisu: V Seredi dňa: 04.12.2015 
Podpisy členov ČIK a hmotne zodpovednej osoby.  

aspi://module='ASPI'&link='431/2002%20Z.z.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='431/2002%20Z.z.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Prílohu k inventúrnym súpisom uvedeného majetku predstavuje evidencia majetku, ktorá 
obsahuje všetky náležitosti inventúrneho súpisu v zmysle zákona o účtovníctve zo dňa 
26.01.2016.   
Smernica č. 005/2014 hovorí, že účtovná jednotka neúčtuje ako drobný hmotný majetok -
majetok  od 50 do 500 € obstaraný  z bežných výdavkov.  
Kontrolovaný subjekt predložil inventarizáciu hnuteľného majetku nad 100 € /resp. 
porovnanie účtovných stavov medzi dvoma účtovnými obdobiami/, čo nezodpovedá Smernici 
005/2014 /smernica hovorí o majetku nad 50 €, resp. na 65 €/. Z predloženého zápisu nie je 
možné skontrolovať či spôsob účtovania drobného hmotného majetku bol v súlade s prijatou 
smernicou.  
Na základe vykonanej kontroly inventúrnych súpisov bolo zistené, že povinná osoba 
nezaúčtovala majetok ako drobný hmotný majetok, ktorý mala v zmysle čl. I bod 7 písm. b) 
Smernici č. 005/2014 takto účtovať. Nesprávne zaúčtovanie bolo zistené pri inventúrnych 
súpisoch majetku:  
UP II. – interaktívna tabuľa – 782,49 €  

  Projektor Hitaši – 598,80 € 
DHM – Vstavaná skriňa – 650 € 
   Vstavaná skriňa – 650 € 
Pracovné stroje a zariadenia  - obehové čerpadlo 900 € 
Dávkovacie čerpadlo Prominent-  600 € 
Kontrolné zistenie: č. 12. 
 Povinná osoba evidenciu, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle zákona 

o účtovníctve  nepoužila na vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie.  
 Evidenciu majetku povinná osoba vytlačila dňa 26.01.2016 a doložila i inventúrnym 

súpisom majetku k 31.12.2015 zo dňa 04.12.2015,  ktorého prílohu tvorí. Povinná 
osoba nemohla pri ukončení inventúry inventúrnym súpisom dňa 04.12.2015 poznať 
účtovný stav majetku k 31.12.2015 to je jedna vec a už vôbec nemohla prílohu 
k inventúrnemu súpisu z 26.01.2016 doložiť dňa 04.12.2015.  

 Inventúrne súpisy neobsahujú inventúrne rozdiely zistené vykonanou inventarizáciou.  
 V zápisnici ÚIK sa uvádza porovnanie účtovného stavu koncom roku 2014 s účtovným 

stavom k 31.12.2015.  
 Povinná osoba pri účtovaní drobného hmotného majetku porušila smernicu č. 

005/2014.  
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že povinná osoba nevykonala fyzickú ani dokladovú 
inventarizáciu v zmysle zákona ani v zmysle príkazu vedúceho účtovnej jednotky, čím prišlo 
k porušeniu  § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, §§  29, 30 zák. č. 431/2004 Z.z. Povinná osoba vytlačila 
iba evidenciu majetku a tým považovala inventúru za ukončenú.  
 
3. Ostatné skutočnosti zápisnice z  ÚIK bod II.  tabuľky č. 3 a 4 
Zápisnica  ÚIK ďalej obsahuje porovnanie účtovného stavu k 31.12.2014 s účtovným stavom 
k 31.12.2015:  
 V tabuľke č. 3 - Materiálových zásob do 100 €, v čom sú zahrnuté učebnice, 

krátkodobý hmotný majetok, učebné pomôcky I., spolu v hodnote 130 170,65 €. 
 Tabuľka č. 4 - Knižnica  učiteľská a žiacka v hodnote 6096,75 € 

 
Zápisnica ÚIK uvádza  v tabuľke č. 5 - úhrn majetku /HIM, Hnuteľný majetok, materiálové 
zásoby, knižnica/ celkom v hodnote 3 092692,02 €  /majetok, bez pohľadávok a časového 
rozlíšenia/. 
Na základe vykonanej kontroly uvádzam: 
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 Stav majetku vedený v súvahe sa nedá s výsledkami inventarizácie povinnej osoby 
porovnať. Povinná osoba do majetku zahrnula aj majetok, ktorý sa ako majetok 
neúčtuje v zmysle platnej smernice 005/2014.  

 V prípade, že účtovná jednotka zahrnula do zápisnice v časti II. tabuľky 1-5 všetok 
majetok, teda aj ten, o ktorom neúčtuje - úhrn majetku mal predstavovať 3 126 201, 79 
€ teda o 34 000 € viac ako je uvedené v zápisnici ÚIK - tabuľke č. 5.  

 Povinná osoba uvádza na záver k tabuľke č. 1-5, že neboli zistené žiadne 
inventarizačné rozdiely.  

 Dátumy na predložených dokladoch z riadnej inventarizácii nezodpovedajú termínom, 
ku ktorým sú vyhotovené.  

Na základe vyššie uvedeného k invetarizačnému zápisu bodu II. tabuľky 1-5 konštatujem: 
Predložené doklady sú zmätočné a nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu.  
 
4/ Finančný majetok – zápis z ÚIK tabuľka č. 6 
Povinná osoba predložila k inventarizácii finančného majetku: inventúrne súpisy pokladne, 
cenín – stravných lístkov, bankových účtov. Na základe vykonanej kontroly inventarizácie 
predložených dokladov konštatujem:  

• Bankové účty 
Konrolné zistenie:  
 Povinná osoba vykonala dokladovú inventarizáciu bankových účtov v súlade so 

zákonom o účtovníctve a príkazom na vykonanie inventarizácie.  
 Inventarizačné súpisy bankových účtov ČIK sú podpísané dňa 22.01.2016 

ČIK predložila Inventúrne súpisy ÚIK v termíne, ktorý je v rozpore s príkazom na vykonanie 
inventarizácie. V zmysle príkazu bolo potrebné predložiť výsledky inventarizácie ÚIK 
16.01.2016.  
 Konštatujem porušenie príkazu na vykonanie inventarizácie.  

 
• Ceniny – stravné lístky 

Kontrolné zistenie:  
Povinná osoba nepriložila k inventúrnemu súpisu „stravné lístky“ žiadne doklady, 
preukazujúce skutočnosť uvedenú v inventúrnom súpise. Z uvedené vyplýva, že povinná osoba 
nevykonala dokladovú inventarizáciu účtu 213 -  ceniny /stravné lístky/.  
 V zmysle §8 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z.z. je účtovníctvo účtovnej jednotky 

preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka 
vykonala inventarizáciu. Kontrolovaný subjekt nezabezpečil preukázateľnosť 
účtovníctva účtovným záznamom, ktorým priamo alebo nepriamo obsahom iných 
preukázateľných účtovných záznamov dokazuje skutočnosť v zmysle § 32 zák. č. 
431/2002 Z.z. 

 
• Pokladňa: 

Dokladová inventarizácia pokladne bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
 
5/ Záväzky – Bod 7 zápisu ÚIK 
Krátkodobé záväzky - tabuľka c) bodu 7 zápisu ÚIK.  
účet č. 321 – Dodávatelia v účtovnej hodnote 12 439,09 €  - zápisnica ÚIK. 
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Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba uvádza v zápisnici: 
 stav účtu 321 k 31.12.2015 vo výške 12 439,09 €.  
 inventarizáciou nevznikol žiadny rozdiel a uvedený stav súhlasí so stavom uvedeným 

vo výkaze – Súvaha.    
Kontrolné zistenie:  
 Vykonanou kontrolou bolo zistené: Účtovný stav v súvahe k 31.12.2015 je uvedený vo 

výške 14 802,11 € , rovnako aj stav v hlavnej knihe k 31.12.2015 je vo výške 
14 802,11€. Z uvedeného vyplýva, že výsledkom inventarizácie mal byť vyčíslený 
rozdiel vo výške 2 363,02 €.  

 Povinná osoba nevykonala dokladovú inventarizáciu. 
 Výsledok inventarizácie je zavádzajúci a nenapĺňa zásadu preukázateľnosti, úplnosti 

a správnosti  v zmysle § 8 zákona 431/2002 Z.z 
 
Účet č. 325 – Ostatné záväzky. 
Kontrolovaný subjekt uvádza v zápisnici ÚIK stav účtu 325 k 31.12.2015 – nula.  
Povinná osoba uvádza, že inventarizáciou nevznikol žiadny rozdiel a uvedený stav súhlasí so 
stavom uvedeným vo výkaze – Súvaha.    
Na základe vykonanej kontroly účtu 325 konštatujem: 
Stav účtu k 31.12.2015 je uvedený v Súvahe k 31.12.2015 vo výške  2462,16 €.  
Kontrolné zistenie:  
 Výsledok inventarizácie mal byť /porovnaním účtovného a skutočného stavu/ rozdiel 

vo výške 2462,16 €, konštatovanie povinnej osoby o nulovom rozdiele je zavádzajúce 
a spochybňuje úplnosť a preukaznosť účtovníctva.  

 Povinná osoba nevykonala dokladovú inventarizáciu. 
 Porušenie § 8 zákona 431/2002 Z.z 

 
účet č. 379 – Iné záväzky v účtovnej hodnote 55 599,34 € - zápisnica ÚIK.  
Kontrolné zistenie:  
 Povinná osoba uviedla v zápisnici UIK účtovnú hodnotu účtu 379 – Iné záväzky 

55 599,34 € v porovnaní  so súvahou k 31.12.2015 je uvedená suma nižšia o 12 473, 
51€.  

 Povinná osoba nevykonala dokladovú inventarizáciu. 
 Výsledkom inventarizácie mal byť rozdiel 12 473,51 €.  
 Povinná osoba uviedla v zápisnici ÚIK k účtu 379 rozdiel nula. Na základe čoho 

konštatujem: Výsledok inventarizácie je zavádzajúci a nenapĺňa zásadu 
preukázateľnosti, úplnosti a správnosti  v zmysle § 8 zákona 431/2002 Z.z 

 
Účet č. 378 – Iné pohľadávky v účtovnej hodnote 3416,03 – zápisnica ÚIK 
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že povinná osoba uvádza vo svojej zápisnicu 
nižšiu účtovnú hodnotu ako je uvedená v súvahe 3 441,41 €.  
 Výsledkom inventarizácie tohto účtu mal byť vyčíslený rozdiel o 25,38 € nižší 

v porovnaní so súvahou.  
 Povinná osoba nevykonala dokladovú inventarizáciu.  
 Porušenie § 8 ods. 4 zákona 431/2002 Z.z 
 Povinná osoba uviedla v zápisnici ÚIK k účtu 379 rozdiel nula. Na základe čoho 

konštatujem: Výsledok inventarizácie je zavádzajúci a nenapĺňa zásadu 
preukázateľnosti, úplnosti a správnosti  v zmysle § 8 zákona 431/2002 Z.z 
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2. Dlhodobé záväzky – tabuľka b) bodu 7 zápisnice ÚIK - 3 381,67 € 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba nevykonala dokladovú inventarizáciu dlhodobých záväzkov.  
Kontrolné zistenie:  
 Výsledok inventarizácie nenapĺňa zásadu preukázateľnosti v zmysle § 8 ods. 4 zákona 

431/2002 Z.z 
 
Na záver k inventarizácii všetkých záväzkových účtov. 
Inventarizačné súpisy jednotlivých záväzkových účtov uvádzajú, že obsahujú prílohu. Prílohu 
tvoria čiastočné výpisy jednotlivých účtov z hlavnej knihy.  
Výpis z hlavnej knihy nie je doklad, ktorým sa preukazuje dokladová inventarizácia. Výpis 
z hlavnej knihy slúži práve k porovnaniu účtovného /teda stavu uvedeného v hlavnej knihe so 
stavom skutočným. Doklady – účtovné zápisy sú doklady,  na základe ktorých účtovná 
jednotka účtuje a na základe ktorých sa majetok premietne do hlavnej knihy. 
Inventúrne súpisy boli podpísané ČIK podpísané dňa 22.01.2016.  
 
6/  Podsúvahové účty – bod 8 zápisnice ÚIK 
Kontrolné zistenie: 

Kontrolovaný subjekt vôbec nevykonal inventarizáciu podsúvahových účtov, na 
ktorých má zaúčtovaný majetok v hodnote 363 580,71 €.  

Konštatujem porušenie § 8 ods. 4 zák. č. 321/2002 Z.z. 
 
Školská jedáleň 
Súčasť predložených podkladov ku kontrole tvorí záverečná zápisnica o výsledku 
inventarizácie majetku mesta Sereď v správe ZŠ J.Fándlyho Sereď k 31.12.2015, ktorá je 
podpísaná členmi ČIK, ÚIK a riaditeľom školy, zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti 
majetku, výpisy z evidencie majetku z 19.01.2016, inventúrny súpis potravín k 31.12.2015. 
V záverečnej zápisnici sa uvádza: 
 Inventarizácia bola prevedená fyzicky, porovnaním inventárnej knihy so skutočným 

stavom.  
 Inventarizácia bola začatá dňa 01.11.2015 a skončená 31.12.2015.  
 Za predsedu ČIK  je uvedená a podpísaná vedúca ŠJ.  

Kontrolné zistenie: 
 Predložené podklady nevykazujú znaky vykonanej inventarizácie v zmysle zákona 

o účtovníctve. Predložené podklady porovnávajú účtovný stav majetku k 31.12.2014 
s účtovným stavom majetku k 31.12.2015 o prírastky a úbytky počas roku 2015 a to len  
DHM, KHM, a materiálu na sklade. Konštatujem, že odo dňa vydania príkazu na 
vykonanie inventarizácie účtovná jednotka neúčtovala o majetku ako o prírastku.  

 Povinná osoba nevykonala fyzickú a dokladovú inventarizáciu účtov v zmysle zákona 
o účtovníctve.  

 Povinná osoba neuvádza v záverečnej zápisnici, k akým účtom je inventarizácia 
vykonaná. V záverečnej zápisnici je uvedený údaj: citujem zo zápisnice „DHM stav 
k 31.12.2015 je 38.163,45 €. Na základe kontroly som zistila, že stav DHM v používaní 
je v Súvahe k 31.12.2015 uvedený vo výške 41 416,21 €. Vykonanou kontrolou bol 
zistený inventúrny rozdiel 3 252,76 €, o ktorom záverečná zápisnica nehovorí. 
Záverečná zápisnica neobsahuje vôbec výsledok inventarizácie – inventarizačné 
rozdiely /nula, prebytok, manko/ v zmysle zákona o účtovníctve.  
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 Povinná osoba uvádza začiatok vykonania inventarizácie dňa 01.11.2015, pričom len 
03.11.2015 bol vydaný príkaz na vykonanie inventarizácie. 

 Vedúca ŠJ, ktorá má hmotnú zodpovednosť za majetok,  podpísala zápisnicu ako 
predseda hoci v zmysle čl. 3 ods. 4 písm. a/ Smernici č. 006/2014 Hmotne zodpovedná 
osoba môže byť členom inventarizačnej komisie, nie však  predsedom.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu v zmysle platných právnych predpisov 

zákona o účtovníctve. Výsledky a predložené podklady k  inventarizácii sú zmätočné, 
nepravdivé, čím prišlo k porušeniu§ 6 ods. 3,  §8 ods. 4,  §29,30 zákona o účtovníctve 
a zároveň  jednej zo základných zásad a to zásady preukaznosti účtovníctva.  

 Porušenie čl. 3 ods. 4 písm. a) Smernici č. 006/2014.  
 Záverečná zápisnica ČIK,z vykonanej inventarizácii v ŠJ,  ktorá bola predmetom tejto 

kontroly mala byť súčasťou zápisu ÚIK zo dňa 29.01.2016. ÚIK je povinná na základe 
zápisníc ČIK vypracovať jednu zápisnicu ÚIK.  

 
Zápisnica o neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 29.12.2015 /ďalej len zápisnica/ 
Súčasťou inventarizácie školskej jedálne /ŠJ/  je aj zápisnica o neupotrebiteľnosti majetku.  
Zápisnica obsahuje: Návrh na vyradenie majetku, zloženie vyraďovacej komisie, zloženie 
likvidačnej komisie, zloženie ÚIK, podpis riaditeľa školy. Upozorňujem na veľmi 
neštandardný a neprehľadný postup – jednu zápisnicu považovať za:  
Návrh na vyradenie majetku, Návrh vyraďovacej komisie, Protokol ÚIK o vyradení 
majetku likvidáciou a Záznam likvidačnej komisie o tom, že majetok bol preukazným 
spôsobom zlikvidovaný.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba počas inventarizácie vyradila a zlikvidovala dňa 29.12.2015 majetok v ŠJ 
v hodnote 516,14 € - varné kotle. Vyraďovacia komisia rozhodla o likvidácii – odovzdať 
neupotrebiteľný majetok do šrotu, alebo likvidovať iným spôsobom. V zázname sa uvádza, že 
majetok bol zlikvidovaný odnesením na zberný dvor.  
Kontrolné zistenie:  

• V zmysle čl. 3 ods. 1 písm. e) Smernice č. 006/2014 je vedúci účtovnej jednotky 
/riaditeľ školy/ povinný zabezpečiť, aby počas fyzickej inventúry nedochádzalo 
k premiestňovaniu majetku.  

• V zmysle bodu 1 čl. 6 Smernice č. 005/2014 návrh na vyradenie majetku predkladá 
vyraďovacej komisii zodpovedná osoba za majetok.  

• V zmysle bodu 4 čl. 6 Smernice č. 005/2014 doklady o uskutočnení likvidácie sú 
súčasťou účtovnej a analytickej evidencie. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Vedúci účtovnej jednotky nezabezpečil, aby neprišlo k premiestňovaniu majetku 

počas fyzickej inventarizácie, čím prišlo k porušeniu čl. 3 ods. 1 písm. e) Smernice č. 
006/2014. Vedúci účtovnej jednotky so zápisnicou súhlasil, čo potvrdil svojim 
podpisom.  

 Zápisnica neuvádza, kto dal návrh na vyradenie majetku – návrh, ktorý tvorí súčasť 
zápisnice, nie je datovaný ani podpísaný. Na základe uvedeného konštatujem 
porušenie čl. 1 bod. 6 Smernice č. 005/2014.  

 Povinná osoba nemá doklad  o uskutočnení likvidácie na zbernom dvore, čím prišlo 
k porušeniu bodu 4 čl. 6 Smernice č. 005/2014.  
K dokladu o uskutočnení likvidácie uvádzam nasledovné: Povinná osoba všetok 
majetok nadobúda z verejných finančných prostriedkov, je úplne normálne, že 
akékoľvek vyradenie majetku musí byť transparentné, čo znamená preukázateľné 
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a doložené dokladmi napr. z likvidácie, predaja, darovaním, prevodom. Ide o 
štandardný, dlhodobý  a zaužívaný postup pri vyraďovaní majetku zakúpeného 
z verejných finančných prostriedkov.  

 
Súčasťou predložených dokladov o vykonaní inventarizácie sú: 
 
Zaradenie majetku. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
 Povinná osoba počas inventarizácie zaradila do účtovníctva majetok v hodnote 

19 119,76 €. Povinná osoba zaraďovala počas inventarizácie do účtovníctva prevažne 
majetok zakúpený v roku 2014, ktorý z uvedenej hodnoty tvorí cca 16.000 €. Ostatný 
majetok bol zakúpený prevažne v prvom polroku 2015, posledný pred vydaním príkazu 
na vykonanie inventarizácie bol zakúpený dňa 29.10.2015 vo výške 240 €. Počas 
inventarizácie bol zakúpený majetok v hodnote 367,20 € dňa 09.11.2015. Faktúry, 
pokladničné bloky, na základe ktorých sa zaraďovalo do majetku sú súčasťou 
inventarizácie.  

Povinná osoba ako účtovná jednotka je podľa: 
§ 11 ods. 1  zák. č. 431/2002 Z.z je povinná zaznamenávať účtovné zápisy v účtovných knihách.  
§ 11 ods. 2  zák. č. 431/2002 Z.z  je povinná zaznamenávať účtovné zápisy  v účtovnom období 
priebežne.  
§ 11 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z.z   nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať 
účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je 
predmetom účtovníctva. 
Kontrolné zistenie:  
Účtovná jednotka účtovala o majetku zakúpenom v roku 2014 a v prvom polroku 2015 
v účtovných knihách v novembri v roku 2015. 
Na základe uvedeného konštatujem porušenie § 11 zákona o účtovníctve. 
 
Vyraďovanie majetku nad 100 €. 
Súčasť dokumentácie tvorí Zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti majetku nad 100 €.  
Predmetom Zápisnice je majetok - elektrospotrebiče v hodnote 2152,74 € /Chladnička, 
Demonštračné elek. Panely, Farebný televízor, Hifi veža, Mini veža, Minisystém s CD 
a gramofón, Balík služieb Prémium DATAKABINET/.  
Zápisnica je urobená presne formou ako je uvedené pri vyradení majetku v časti Školská 
jedáleň tohto návrhu správy o kontrole.  
V zmysle zápisnice vyraďovacia komisia navrhla vyradiť majetok odovzdaním do šrotu, 
resp. likvidovať iným spôsobom z dôvodu úplného opotrebenia, zastaranosti a z dôvodu, že 
náklady na opravy by boli neúmerné jeho hodnote.  
Kontrolné zistenie:  
Povinná osoba dňa 24.11.2015 vyraďovala  a dňa 25.11.2015 zlikvidovala majetok počas 
inventarizácie. 
Povinná osoba nemá doložené a potvrdené od žiadnej odborne spôsobilej osoby dôvody, ktoré 
uviedla vyraďovacia komisia.  
Povinná osoba v Smernici č. 005/2014 nehovorí o majetku nad 100 € a do 100 €.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Vedúci účtovnej jednotky nezabezpečil, aby neprišlo k premiestňovaniu majetku 

počas fyzickej inventarizácie, čím prišlo k porušeniu čl. 3 ods. 1 písm. e) Smernice č. 
006/2014. Vedúci účtovnej jednotky so zápisnicou súhlasil, čo potvrdil svojim 
podpisom.  
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 Zápisnica neuvádza, kto dal návrh na vyradenie majetku – návrh, ktorý tvorí súčasť 
zápisnice, nie je datovaný ani podpísaný. Na základe uvedeného konštatujem 
porušenie čl. 1 bod. 6 Smernice č. 005/2014.  

 Povinná osoba nemá doklad  o uskutočnení likvidácie na zbernom dvore, čím prišlo 
k porušeniu bodu 4 čl. 6 Smernice č. 005/2014.  
K dokladu o uskutočnení likvidácie uvádzam nasledovné: Povinná osoba všetok 
majetok nadobúda z verejných finančných prostriedkov, je úplne normálne, že 
akékoľvek vyradenie majetku musí byť transparentné, čo znamená preukázateľné 
a doložené dokladmi napr. z likvidácie, predaja, darovaním, prevodom. Ide o 
štandardný, dlhodobý  a zaužívaný postup pri vyraďovaní majetku zakúpeného 
z verejných finančných prostriedkov.  

 Povinná osoba nezačlenila majetok do skupín podľa obstarávacej ceny tak ako je 
uvedený v Smernici č. 005/2014.  

 
Vyraďovanie majetku do 100 €. 
Súčasť dokumentácie tvorí: 
Zápis ČIK o vyradení materiálových zásob kategória KHM v celkovej hodnote 10 047,67 €.   
Zápis ČIK o vyradení materiálových zásob kategória ÚP I. v celkovej hodnote 1 207,43 €.   
Kontrolné zistenie.  
K uvedenému vyradenému majetku nie je doložený, návrh vyraďovacej komisie – spôsob 
vyradenia, zápis ÚIK, nie je doložené akým spôsobom bol tento majetok vyradený.  
Povinná osoba uvedený majetok neuvádza v inventúrnych súpisoch pri jednotlivých druhoch 
majetku, z toho je zrejmé, že uvedený majetok zlikvidovala.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Vedúci účtovnej jednotky nezabezpečil, aby neprišlo k premiestňovaniu majetku 

počas fyzickej inventarizácie, čím prišlo k porušeniu čl. 3 ods. 1 písm. e) Smernice č. 
006/2014. Vedúci účtovnej jednotky so zápisnicou súhlasil, čo potvrdil svojim 
podpisom.  

 Zápisnica neuvádza, kto dal návrh na vyradenie majetku – návrh, ktorý tvorí súčasť 
zápisnice, nie je datovaný ani podpísaný. Vyraďovacia komisia nenavrhla spôsob 
vyradenia. ÚIK neschválila vyradenie. Na základe uvedeného konštatujem porušenie 
čl. 1 – 3 bod. 6 Smernice č. 005/2014.  

 Povinná osoba nemá doklad  o uskutočnení likvidácie, čím prišlo k porušeniu bodu 
4 čl. 6 Smernice č. 005/2014.  
K dokladu o uskutočnení likvidácie uvádzam nasledovné: Povinná osoba všetok 
majetok nadobúda z verejných finančných prostriedkov, je úplne normálne, že 
akékoľvek vyradenie majetku musí byť transparentné, čo znamená preukázateľné 
a doložené dokladmi napr. z likvidácie, predaja, darovaním, prevodom. Ide o 
štandardný, dlhodobý  a zaužívaný postup pri vyraďovaní majetku zakúpeného 
z verejných finančných prostriedkov.  

 
Na záver:  
Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujem:  
 Povinná  osoba si nesplnila povinnosť účtovnej jednotky v zmysle zákona 

o účtovníctve: nevykonala inventarizáciu, čím porušila § 6 ods. 3,  §8 ods. 4,  §29,30 
zákona o účtovníctve, na základe vykonanej kontroly boli zistené rozdiely medzi 
účtovným stavom k 31.12.2015 zo Súvahy, na ktorú sa povinná osoba vo výsledku 
inventarizácie odvoláva a inventarizáciou vykonanou povinnou osobou 
k 31.12.2015.  
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 Ústredná Inventarizačná komisia  nekoordinovala prácu ČIK v zmysle prijatej 
smernice. 

 Dátumy uvádzané na dokladoch predložených k inventarizácii sú zmätočné, čím je 
preukázané, že povinná osoba nevenovala inventarizácii dostatočnú pozornosť.  

 
Ku kontrolným zisteniam konštatovaným v tomto Návrhu správy z vykonanej finančnej 
kontroly odporúčam prijať nasledovné opatrenia v termíne do 30.06.2016:  
Vykonať mimoriadnu inventarizáciu v zmysle zákona o účtovníctve. 
Prepracovať Smernice č. 005/2014 a 006/2014 – jednoznačne vymedziť postup, práva 
a povinnosti zodpovedných zamestnancov. 
Preukázateľne oboznámiť zamestnancov zodpovedných za vykonanie inventarizácie 
s vnútornými smernicami. 
Vyslať na školenie zodpovedných zamestnancov, ktorí nemajú dostatočné vedomosti 
v kontrolovanej oblasti.  
Predložiť hlavnej kontrolórke písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku s termínom plnenia, v termíne do 25.03.2016.  
 
 
Povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 15.03.2016 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. Povinná osoba nepodala námietky k navrhnutým opatreniam ani 
k termínu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, preto sa obsah a rozsah 
kontroly nemení.  
 
Správa o výsledku finančnej kontroly bola kontrolovanému subjektu zaslaná dňa 14.03.2016 

 
 
 
V Seredi dňa 14.03. 2016     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

  
 

Na vedomie:  
Ing. Martin Tomčnányi 
Primátor mesta Sereď 
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