
Správa z vykonanej kontroly 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I1. polrok 2016 

schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 

Kontrolu  dodržiavania §§  6-9, 20-28  zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite 
účinného od 01.01.2016 na meste Sereď, organizáciách zriadených a založených mestom 
Sereď, zameranú na metodické usmernenie správnej aplikáciu príslušných ustanovení 

zákona v praxi. 
 

Kontrolované subjekty:    
Rozpočtová organizácia Materská škola Dionýza Štúra, zastúpená riaditeľkou MŠ DŠ 
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  rok 2016             
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 09.12.2016 
 
Cieľ kontroly:  
Dodržiavanie §§  6-9, 20-28 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite  

 
Použité právne predpisy: 
 Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
 Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. 

MF/010871/2016-1411k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 
Z.z. 

 
Úvod  
Kontrola dodržiavania §§ 6-9 zákona č. 357/2015 Z.z. v kontrolovaných subjektoch bola vykonaná na 
základe predložených dokladov ku kontrole, ktoré boli určené náhodným výberom.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu až do ich 
konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií 
alebo ich častí.  
 Finančná kontrola sa vykonáva ako: základná finančná kontrola, administratívna finančná 

kontrola a na základe poverenia vydaného štatutárnym orgánom alebo ním povereným 
vedúcim zamestnancom sa môže vykonávať aj ako finančná kontrola na mieste. 

 
Finančná kontrola /§6/ znamená, overenie finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami 
uvedenými v § 6 ods. 4 zák. č. 357/2015 Z.z., čo umožňuje overovať súlad podľa finančnej operácie 
teda tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania podstatné.  
Finančná kontrola je v rámci finančného riadenia druhom prvostupňovej kontroly vykonávanej na 
riadiacej úrovni, za ktorú  zodpovedá v zmysle § 6 ods. 2 zák. č. 357/2015 Z.z. štatutárny orgán. 
Nedostatky zistené finančnou kontrolou sa odstraňujú v rámci finančného riadenia.  
 
Základná finančná kontrola /§7 zák. č. 357/2015 Z. z./  
 Je povinná pre všetky orgány verejnej správy na všetky finančné operácie alebo ich časti a to 

po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie a to aj v prípade ak sa kontrola finančnej 
operácie vykonáva administratívnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste. 
/Napríklad: ak sa verejné finančné prostriedky majú poskytovať na základe uzatvorenej 
zmluvy – v prvom rade sa overuje súlad s rozpočtom, výsledkom verejného obstarávania pre 
uzatvorením zmluvy, pred samotným vyplatením verejných finančných prostriedkov sa overuje 
súlad so zmluvou, následne pri vyúčtovaní sa overí súlad s rozpočtom.  



 Základná finančná kontrola sa vykonáva na všetkých stupňoch riadenia. 
 
Zodpovednosť za vykonanie základnej finančnej kontroly.  
Základnú finančnú kontrolu v zmysle §7 ods. 2 zák. č. 357/2015 Z.z. vykonáva: 
 Štatutárny orgán orgánu verejnej správy  alebo ním určený vedúci zamestnanec  a  
 zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné 

odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia 
štatutárneho orgánu.  

Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže určiť vedúceho z-ca zodpovedného za vykonávanie 
finančnej kontroly v opise pracovnej činnosti, samostatným dokumentom, vo vnútornom predpise 
/napr. organizačný poriadok a na neho nadväzujúci podpisový poriadok, alebo určenie zodpovednosti 
vedúceho z-ca môže vyplývať z charakteristiky druhu práce/. Druhý z-c je osoba, ktorá zabezpečuje 
vecnú správnosť finančnej operácie. Určenie druhého z-ca môže byť zabezpečené rovnako ako určenie 
vedúceho z-ca, prípadne inou vhodnou písomnou formou.  
Pri výkone základnej finančnej kontroly platí zásada tzv.“ štyroch očí“, čo znamená, že ju musia 
vykonať aspoň dvaja z-ci, z ktorých jeden musí byť vedúci z-c.  
 
Výsledok základnej finančnej kontroly 
Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou 
alebo jej časťou /cestovný príkaz, faktúra, žiadosť o platbu/ alebo na krycom liste, ktorý si orgán 
verejnej správy vytvorí a prispôsobí svojim podmienkam.  
V zmysle §7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou sa uvedie:  

• Meno a priezvisko z-cov, ktorí vykonali základnú finančnú kontrolu,  
• podpisy týchto z-cov, dátum vykonania základnej finančnej kontroly a  
vyjadrenie či: 
• je alebo nie je možné finančnú operáciu  alebo jej časť vykonať 
• je alebo nie je možné vo finančnej operácii pokračovať alebo  
• je alebo nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie.  

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie. Na 
krycom liste je možné uviesť aj všetky tvrdenia a vyškrtnú sa tie, ktoré nesúvisia s danou finančnou 
operáciou.  
Či finančná operácia je v súlade s §6 ods. 4.písm. a-g zák č. 357/2015 Z.z. vyplýva z uvedenia mena, 
priezviska, podpisu a vyjadrenia zodpovedného zamestnanca.  
V prípade, že štatutárny orgán kontrolovaného subjektu usúdi, že je vhodné uvádzať na súvisiaci 
doklad o vykonaní základnej finančnej kontroly konkrétne skutočnosti, s ktorými je finančná operácia 
v súlade /§6 ods. 4  písm. a-g zák. č. 357/2015 Z.z./,je možné, zákon to však neukladá ako povinnosť.   
 
Výkon kontroly: 
Vykonanou kontrolou predložených dokladov bolo zistené: 

• Kontrolovaný subjekt má prijatú vnútornú Smernicu č. 1/2016 upravujúcu systém 
finančného riadenia a finančnej kontroly účinnú od 01.01.2016.  

• Kontrolovaný subjekt má písomne určených z-cov na vykonanie základnej finančnej 
kontroly. 

Kontrolné zistenie č. 1 
Kontrolovaný subjekt vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 zák. č. 357/2015 
Z.z.  
Kontrolovaný subjekt vykonáva finančnú kontrolu aj v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015. 
Zákon neukladá ako povinnosť na doklade na ktorom sa robí výkon základnej finančnej 
kontroly uvádzať konkrétne skutočnosti, s ktorými je finančná operácia v súlade ale v § 7 ods. 
3 taxatívne uvádza, čo musia obsahovať doklady súvisiace s finančnou operáciou pri 
výkone základnej finančnej kontroly.  
Pečiatka, ktorú si dal kontrolovaný subjekt vyrobiť, pre účely výkonu základnej finančnej 
kontroly nie je v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zák. č. 537/2015 Z.z.  



 Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne do 31.12.2016, vykonať opatrenia – 
na odstránenie nedostatku, ktorým porušuje ustanovenie § 7 ods. 3 zák. č. 537/2015 
Z.z.  

 
Kontrolné zistenie č. 2 
Kontrolovaný subjekt nevykonal  základnú finančnú kontrolu pri predloženej objednávke 
ku kontrole.  
Príklad nesprávne vykonanej základnej finančnej kontroly: 
Objednávka č. 21/2016 na 104 ks detský set vankúš + paplón – kontrolovaný  subjekt 
nevykonal základnú finančnú kontrolu k objednávke ale vykonal základnú finančnú kontrolu 
otlačkom pečiatky o vykonaní základnej finančnej kontroly v zmysle § 6 ods. 4 zák. č. 
357/2015 Z.z., k  faktúre , ktorá s objednávkou súvisí a to: finančná operácia je v súlade  
s písm. a) – teda s rozpočtom mesta na príslušný rozpočtový rok s vyjadrením že je možné 
finančnú operáciu vykonať.  
Základná finančná kontrola sa vykonáva na všetky finančné operácie alebo ich časti a to 
po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie.  
Kontrolovaný subjekt mal vykonať základnú finančnú kontrolu nasledovne:  

• Pri objednávke vykonať základnú finančnú kontrolu so všetkými náležitosťami 
uvedenými v § 7 ods. 3 zákona. To znamená: uviesť meno a priezvisko zamestnancov 
oprávnených na vykonanie základnej finančnej kontroly, dátum jej vykonania, podpisy 
z-cov a vyjadrenie či: 

je alebo nie je možné vo finančnej operácii pokračovať – pretože finančná operácia sa 
objednávkou nekončí.  
Prvý krok výkonu základnej finančnej kontroly - v prípade objednávky by sa malo  okrem 
ostatných zákonom stanovených údajov  uvádzať, vyjadrenie či je alebo nie je možné vo 
finančnej operácii pokračovať.  
Druhý krok výkonu základnej finančnej kontroly nastáva v prípade dodania objednaného 
tovaru. Každý orgán verejnej správy je povinný overiť vecnú a číselnú správnosť plnenia. 
Zamestnanec zodpovedný za vecnú stránku plnenia vykoná spolu s vedúcim z-com základnú 
finančnú kontrolu v zmysle § 7ods. 3 s vyjadrením – vo finančnej operácii je alebo nie je 
možné pokračovať.  
Tretí krok základnej finančnej kontroly v tomto prípade posledný je pri úhrade faktúry, kde 
vyjadrenie okrem ostatných náležitostí uvedených v zákone bude či finančnú operáciu je 
alebo nie je možné vykonať. 
Upozorňujem na skutočnosť, ktorú som uviedla v úvode kontroly v časti „výsledok základnej 
finančnej kontroly“ Z podpisu zodpovedného z-ca,  pri výkone základnej finančnej kontroly 
v zmysle § 7 ods. 3, je zrejmé, že overil, či je finančná operácia alebo jej časť hospodárna, 
efektívna, účelná a účinná  v zmysle § 6 ods. 4. zák. č. 357/2015 Z.z.  
Okrem iného „§ 6 s názvom „Finančná kontrola“ nie je totožný s § 7 s názvom „základná 
finančná kontrola“ 
 
Cestovný príkaz 
Kontrolné zistenie č. 3 
Kontrolovaný subjekt na cestovnom príkaze ani inom krycom liste k cestovnému príkazu 
nevykonáva základnú finančnú kontrolu. Základná finančná kontrola je vykonaná na 
výdavkovom doklade pri vyúčtovaní služobnej cesty.  
Na základe uvedeného konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt porušil § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z.  



Odporúčam kontrolovanému subjekt prijať opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku 
v termíne ihneď a to vykonávaním základnej finančnej kontroly na cestovných príkazoch.  
Uvediem ako mala byť vykonaná základná finančná kontrola pri cestovnom príkaze,  
/cestovný príkaz je tak ako objednávka finančná operácia, ktorá prebieha v niekoľkých fázach/.  
Vypísaním cestovného príkazu zamestnanci zodpovední vykonanú základnú  finančnú kontrolu  
v zmysle § 7 ods. 3 s vyjadrením, či vo finančnej operácii alebo jej časti je alebo nie je možné 
pokračovať. Podpis zodpovedného zamestnanca znamená, že  finančná operácia bola 
v súlade s príslušnými ustanoveniami § 6 ods. 4 a-g.  
Pri vyúčtovaní pracovnej cesty – základná finančná kontrola, s vyjadrením či je možné 
pokračovať  
Pri zúčtovaní pracovnej cesty sa vykoná základná finančná kontrola na výdavkovom doklade 
s vyjadrením, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať.   
 
Kontrolné zistenie č. 4 
Kontrolovaný subjekt má na pečiatke, ktorou preukazuje vykonanie základnej finančnej 
kontroly uvedené, dvakrát meno a priezvisko.  
Odporúčam kontrolovanému subjekt vykonať opatrenie na odstránenie nedostatku 
v termíne do 31.12.2016 a to,  zabezpečiť, aby sa na každom doklade súvisiacom s finančnou 
operáciou, na ktorom sa vykonáva základná finančná kontrola uvádzalo doslovne:  
meno a priezvisko vedúceho zamestnanca,         
meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca.  
 
Na záver:  

• Na základe kontrolných zistení uvedených v  tejto  Správe ukladám povinnej osobe 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
najneskôr do 30.01.2017.  

• Povinná osoba  bola  oprávnená v lehote do 14.12.2016 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. V termíne určenom hlavnou 
kontrolórkou neboli podané námietky, preto sa rozsah a obsah kontroly nemení. 

 
 
V Seredi: 21.12.2016    Mgr. Zuzana Horváthová 
      Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


