
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 v rozpočtovej MŠ Dionýza Štúra.  
 
Kontrolované obdobie: rok  2015   
Oprávnená osoba:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Povinná osoba: Materská škola Dionýza Štúra Sereď, v zastúpení štatutárneho orgánu, Beáty 
Lukáčovej, riaditeľky MŠ.  
 
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 
 
Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil nasledovné interné  predpisy: 

• Smernica č. 1/2015 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 
účinná od 01.01.2015 

• Smernica č. 17/2015 – Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie zo dňa 
01.11.2015.  

 
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: 
I. Interné predpisy  
Obsah uvedených interných predpisov 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. 17/2015 - Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie majetku zo 
dňa 01.11.2015 /ďalej len smernica/ 

Na základe vykonanej kontroly uvedenej smernice konštatujem:  
V zmysle čl. 3 ods. 1 Smernice vedúci účtovnej jednotky okrem iného:   

• Písomne určí najmenej trojčlennú inventarizačnú komisiu menovacím dekrétom – 
Ústrednú inventarizačnú komisiu /ÚIK/.  

• Písomne určí členov čiastkových inventarizačných komisií /ČIK/ menovacím dekrétom.  
• Zabezpečí, aby počas fyzickej inventúry nedochádzalo k premiestňovaniu majetku.  

Kontrolné zistenie č.1:  
Čl. 9 Smernice „ Osobitné ustanovenia „ nemá opodstatnenie, pretože členov príslušných 
komisií je oprávnený menovať 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 
Smernice č. 01/2015 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.  
Kontrolné zistenie č. 2 
Vedúci účtovnej jednotky určil členov a predsedu ČIK spoločným menovacím dekrétom 
menovacím dekrétom. Členovia ČIK boli určení aj v  príkaze na vykonanie inventarizácie.  
Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení č. 1, 2 odporúčam povinnej osobe 
dodatkom k smernici č. 17/2015: 

- vypustiť čl. 9 Osobitné ustanovenia. 
- Vypustiť z čl. 3 určovanie ČIK menovacím dekrétom. – Toto odporúčam na základe 

praxe z kontrolnej činnosti. Povinné osoby si dávajú do vnútorných predpisov 
ustanovenia, ktoré v princípe nerušia žiadaný efekt v  upravenej oblasti, ale v prípade 
nedodržania stanoveného postupu ide o porušenie vnútorného predpisu.  
Určovať členov ČIK v  príkaze na vykonanie inventarizácie.  

 
 Smernica č. 01/2015 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

zo dňa 11.09.2014.  
 Povinná osoba má vypracovanú smernicu, ktorá má zjednotiť postup pri evidovaní, 
odpisovaní a účtovaní majetku.  
Na základe vykonanej kontroly vyššie uvedenej Smernice neboli zistené žiadne nedostatky.   
 
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: 
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná na základe 
príkazu riaditeľa povinnej osobe zo dňa 02.12.2015. Súčasťou predložených podkladov ku 
kontrole je:  
Inventarizačný zápis ÚIK zo dňa 30.01.2016.  
Inventúrne súpisy ČIK 
Záverečné zápisnice ČIK 

 
I. Inventarizácia hmotného investičného majetku /HIM/ nad 1700 € - inventarizačný zápis 
ÚIK bod II. tabuľka č. 1.  
Povinná osoba má v zmysle Smernice č. 01/2015 účtovať ako hmotný investičný majetok 
zakúpený z kapitálových výdavkov v účtovnej triede 0.   
 
Na základe vykonanej kontroly inventarizácie /HIM/ konštatujem:  

1. Výsledkom Záverečných zápisníc ČIK je porovnanie účtovného stavu k 31.12.2014 
z účtovným stavom k 31.12.2015 o prírastky a úbytky počas uvedeného obdobia.  
Kontrolné zistenie č. 3 
Výsledkom inventarizácie v zmysle §§29,30 zák. o účtovníctve nie je porovnanie účtovného 
stavu ku koncu roka dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období. Výsledkom ČIK má byť 
zistenie skutočného stavu na základe vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácie, zistenie 
inventarizačných rozdielov s návrhmi ako účtovné rozdiely odstrániť.  

 
2. Povinná osoba uvádza v záverečnej zápisnici ČIK  pracovisko Dionýza Štúra: 
na účte 021 – Budovy a stavby prírastok vo výške 48 388,89 € a na účte 031 – pozemky 
prírastok vo výške 13 647,68 €.  
Elokované pracovisko ul. Fándlyho uvádza na účte 021 Budovy a stavby prírastok 
majetku vo výške 11 061,30 €.  

Kontrolné zistenie č. 4 
Povinná osoba uviedla ako prírastok majetok, ktorý bol zaradený do majetku účtovnej 
jednotky v mesiacoch august a september 2015 – MŠ DŠ, v mesiaci júl MŠ DŠ – ekolované 
pracovisko na ul. Fándlyho, čo znamená, že neboli prírastkom majetku v čase vykonania 
inventarizácie t.z. od vydania príkazu na vykonanie inventarizácie do 31.12.2015. V čase 
vydania príkazu na vykonanie inventarizácie mala povinná osoba majetok zaúčtovaný na 
príslušných účtoch.  
Vykonaním inventarizácie preukazuje účtovná jednotka, preukázateľnosť všetkých účtovných 
záznamov. V prípade vyššie uvedených prírastkov je zrejmé, že účtovná jednotka neúčtovala 
počas procesu inventarizácie o žiadnych prírastkoch.  

• Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení č. 3, 4 odporúčam kontrolovanému 
subjektu v budúcnosti dodržiavať zákon o účtovníctve. 

 
3. Povinná osoba v inventarizačných súpisoch ČIK uvádza majetok zakúpený z bežných 

výdavkov v roku 2015:  
Pracovisko Dionýza Štúra uvádza v majetku od 16,50 do 1700 €  - mangel Zetina v hodnote 
1 081,42 €,  
MŠ DŠ – školská jedáleň – pracovný stôl v hodnote 626,75 €.  
Elokované pracovisko ul. Fándlyho – koberec v hodnote 637,08 €. 
Povinná osoba ani v jednom prípade neeviduje tento majetok na účte 022 – Pracovné stroje, 
prístroje  a zariadenia, pretože ho v rozpore so smernicou zakúpila z bežných výdavkov.  
Kontrolné zistenie č. 5:  Porušenie Smernice č. 1/2015, čl. 1 ods. 4 písm.f.  



V zmysle čl. 1 ods. 4 písm. f Smernici č. 1/2015 – bude účtovná jednotka účtovať 
v účtovnej triede „0“  drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena je od 500 -1700 € 
a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Takýto majetok, bude účtovná 
jednotka financovať z kapitálových výdavkov.  
Z uvedeného vyplýva, účtovná jednotka mala vyššie uvedený majetok zakúpiť z kapitálových 
výdavkov a účtovať ho v účtovnej triede 022. 
Na základe vyššie uvedeného kontrolného zistenia č. 5 odporúčam kontrolovanému 
subjektu - povinnej osobe.  

• Prepracovať smernicu č. 1/2015 a skutočne si ju prispôsobiť na vlastné potreby. Je 
nereálne si v smernici určiť, že drobný dlhodobý hmotný majetok od 500 -1700 € 
bude povinná osoba nakupovať z kapitálových výdavkov.  

• Smernicu na odpisovanie majetku zosúladiť so smernicou mesta Sereď, ktorá 
nadobudla platnosť a  účinnosť dňa 01.01.2012.  

 
4. ČIK na účte 022 /HIM/ - inventár uvádza v záverečnej zápisnici na pracovisku ul. 

Pažitná majetok v hodnote 1900 € /35 kusov lehátok, 1 ks á 54,3 €/.  
Kontrolné zistenie č. 6 
Vyššie uvedený majetok účtovná jednotka nezakupovala z kapitálových prostriedkov, preto 
nie je možné účtovať tento majetok na účte 022. Účtovná jednotka nesprávne zatriedila 
výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie, nepostupovala v súlade so Smernicou č. 1/2015, kde 
má presne vymedzené aký majetok sa účtuje v účtovnej triede 0.   
Na základe uvedeného kontrolného zistenia  č. 6 odporúčam kontrolovanému subjektu 
povinnej osobe prijať nasledovné opatrenie.  

• Účtovne správne zatriediť výdavok podľa rozpočtovej klasifikácie v termíne do 
31.05.2016.  

 
5. Inventarizačný zápis ÚIK porovnáva v zmysle zákona o účtovníctve skutočný stav so 

stavom účtovným a vykazuje inventarizačné rozdiely v súlade so zákonom o účtovníctve.  
Na základe vykonanej kontroly Inventarizačné zápisu ÚIK konštatujem:  

Povinná osoba vykonala fyzickú, dokladovú ako aj kombinovanú inventarizáciu 
fyzickú s dokladovou všetkého majetku, o ktorom účtuje v zmysle zákona o účtovníctve. 
Povinná osoba vykonala aj inventarizáciu podsúvahového účtu, ktorý nie je účtovným účtom 
ale evidenčným účtom, ktorý je súčasťou hlavnej knihy k 31.12.2015, ale nie Súvahy 
k 31.12.2015.  
 
Výsledkom zápisnice ÚIK  sú inventarizačné rozdiely. Inventarizačné rozdiely boli zistené 
nasledovne:  
Pohľadávky: 
Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov, inventarizačný rozdiel vo výške 1970,94 
Skutočný stav – 0 € 
Účtovný stav - 1970,94 € 
Účet 378 – Iné pohľadávky , inventarizačný rozdiel vo výške 32,81 € 
Skutočný stav - 232,89 € 
Účtovný stav – 32,81 € 
 
Záväzky:  
a) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 
Účet 357 Ostatné zúčtovanie – 6709,00 € 
Skutočný stav – 0 € 
Účtovný stav – 6709,00 € 



c) krátkodobé záväzky – inventarizačný rozdiel spolu vo výške 1034,43 € 
Účet 321 – dodávatelia 
Skutočný stav – 1906,57 € 
Účtovný stav – 2164,16 € 
Inventarizačný rozdiel – 257,59 € 
Účet 326 – nevyfakturované dodávky 
Skutočný stav – 0 € 
Účtovný stav – 703,83 € 
Účet 379 – Iné záväzky 
Skutočný stav – 0 € 
Účtovný stav – 73,01 
 
Účet 323 – krátkodobé rezervy 17 779,74 € 
Skutočný stav 0 
Účtovný stav 17 779,74 € 
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt vykonal fyzickú a dokladovú inventarizáciu v zmysle zákona 
o účtovníctve.  
ČIK predložila návrh na vysporiadanie vyššie uvedených inventarizačných rozdielov zistených 
dokladovou inventarizáciou.  
V zápisnici z ÚIK sú inventarizačné rozdiely zdôvodnené. V Zápisnici z ÚIK vo všetkých 
prípadoch inventarizačných rozdielov je uvedené, ako boli inventarizačné rozdiely odstránené 
/odúčtované na základe opravných dokladov, atď/.  
Účtovná jednotka nevyrovnala a nezaúčtovala inventarizačné rozdiely do účtovného obdobia  
roku 2015 ale do účtovného obdobia roku 2016.  
Kontrolné zistenie: č. 7 
Kontrolovaný subjekt – účtovná jednotka nezaúčtovala inventarizačné rozdiely do účtovného 
obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov, čím prišlo k porušeniu § 30 ods. 7 zákona o účtovníctve.  

• Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam kontrolovanému subjektu 
v budúcnosti striktne dodržiavať zákon o účtovníctve. 
 

Na záver:  
• Ku kontrolným zisteniam konštatovaným v tomto Návrhu správy z vykonanej kontroly 

odporúčam prijať  opatrenia, ktoré sú súčasťou každého kontrolného zistenia 
v termíne do 30.09.2016.  

• Na základe kontrolných zistení uvedených v tomto Návrhu Správy o finančnej kontrole 
navrhujem povinnej osobe predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku najneskôr do 30.12.2016.  

• Záznam z vykonanej inventarizácie ku dňu riadnej účtovnej závierky /31.12.2016/ 
predložiť hlavnej kontrolórke v termíne najneskôr do 31.01.2017.  

 
Povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 20.05.2016 podať k Návrhu Správy z finančnej 
kontroly prevzatej dňa 17.05.2016 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 dňa 17.05.2016 oznámila, že nemá  námietky k navrhnutým opatreniam ani k termínu 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, preto sa obsah a rozsah kontroly 
nemení.  



 
Správa z vykonanej kontroly bol povinnej osobe  odovzdaná  dňa  18.05. 2016. 
 
 
 
V Seredi dňa 18.05.2016     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

  
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


