V zmysle ustanovenia § 19e ods. 1 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a uznesenia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2004/216 zo dňa 21.6.2004 predkladám správu
o výsledkoch kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja za obdobie mesiacov apríl a máj 2013 v členení:

A. Kontrola
bola
vykonaná
a ukončená v Strednej odbornej škole – Szakközépiskola
v Pribeníku, v Konzervatóriu na Exnárovej v Košiciach, v Centre voľného času v Košiciach a
v SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb v Rožňave.

Kontrola je vykonávaná v Zemplínskej knižnici v Trebišove, v Harmónii – Domov sociálnych
služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov v Strážskom,
v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach a v Múzeu a Kultúrnom centre
Južného Zemplína v Trebišove.

B. Na Úrade Košického samosprávneho kraja nie sú plánované kontroly v I. polroku 2013.

Následné finančné kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov.

V správe uvádzam iba závažnejšie nedostatky. Prehľad o počte zistených nedostatkov
a ich finančnom vyčíslení podľa jednotlivých subjektov je uvedený v prílohe. Na internetovej
stránke KSK (zastupiteľstvo) je pri správe o kontrole uvedená aj rozšírená verzia podľa
jednotlivých subjektov.

Uvádzanie pojmu „porušenie zákona“ je stanovené v ustanovení § 17 zákona č. 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Stredná odborná škola – Szakközépiskola v Pribeníku

Následná finančná kontrola bola zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja vykonaná v čase od 17.1.2013 do 17.4.2013. Prekontrolované bolo obdobie
od 1.1.2010 do 31.12.2012.
Nedostatky boli zistené najmä v neoprávnenosti a nehospodárnosti použitia verejných
prostriedkov, v účtovníctve a vo verejnom obstarávaní.
Oprava kanalizácie sa uskutočnila v roku 2010. Kontrolou vykonaných stavebných prác
bolo porovnaním skutkového stavu a fakturovaných položiek vo faktúre dodávateľa stavebných
prác zistené, že niektoré položky uvedené vo faktúre neboli realizované. Podľa kontrolóra nebolo
realizované paženie výkopu kanalizácie a jej odstránenie, zvislé premiestnenie výkopu nosením bez
naloženia, nakladanie výkopu, príplatok za prehodenie sypaniny pri obsype, vodorovná doprava
vybúraných hmôt po suchu do vzdialenosti 50 m a nakladanie vybúraných hmôt.
V roku 2011 škola uskutočnila opravu skleníka na školskom hospodárstve. Porovnaním
skutkového stavu a fakturovaných položiek vo faktúre dodávateľa stavebných prác bolo zistené, že
úprava skla v sume 780 € bola účtovaná duplicitne vzhľadom k tomu, že táto úprava bola
obsiahnutá v inej položke.
Nedostatočným preverením rozsahu vyššie uvedených stavebných prác a dodávok pri
oprave kanalizácie a skleníka škola uhradila dodávateľom neoprávnene navyše
finančné
prostriedky v celkovej sume 7 615,60 € (6 835,60 € + 780 €).
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, pretože verejné prostriedky ŠR SR nepoužili na krytie nevyhnutných potrieb, ale ich
použili na úhradu takých dodávok prác a materiálu, ktoré neboli realizované.
Použitím prostriedkov štátneho rozpočtu nad rámec oprávnenia došlo k porušeniu
finančnej disciplíny v celkovej sume 7 615,60 €.
Škola dňa 30.4.2013 vrátila finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny na
účet Košického samosprávneho kraja a požiadala o vrátenie uvedených prostriedkov do štátneho
rozpočtu. Dodávatelia sumu 7 615,60 € uhradili škole.
Zamestnávateľ jednému zo zamestnancov školy nesprávne určil funkčný plat. Neoprávnene
bolo zamestnancovi za kontrolované obdobie rokov 2010 až 2012 vyplatených 534,- €, čím došlo k
porušeniu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože nepoužili verejné
prostriedky ŠR SR na krytie nevyhnutných potrieb vyplývajúcich z osobitných predpisov.
Použitím prostriedkov štátneho rozpočtu nad rámec oprávnenia došlo k porušeniu
finančnej disciplíny v sume 534,- €.
Dňa 30.4.2013 škola vrátila finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny na
účet Košického samosprávneho kraja a požiadala o vrátenie uvedených prostriedkov do štátneho
rozpočtu.
Porovnaním skutočne fakturovaných cien mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, rýb, zeleniny,
mlieka, mliečnych výrobkov a cestovín s cenami podľa cenovej ponuky od úspešných uchádzačov
za obdobie rokov 2010 až 2012 bolo zistené, že vyfakturované ceny dodávateľa prevyšovali
zmluvne dohodnuté ceny v rokoch 2010 a 2011 o sumu 1 526,23 €.
Škola nedodržaním cien, ktoré vyplynuli z prieskumu trhu nekonala hospodárne, pretože za
nakúpený vybraný tovar uhradila dodávateľovi viac o sumu 1 526,23 € s DPH oproti zmluvne
dohodnutým cenám, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami došlo k porušeniu finančnej
disciplíny v sume 1 526,23 €.
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Pri účtovaní použitia prostriedkov sociálneho fondu boli dodávky za pracovné odevy
účtované na ťarchu nákladov a nie na ťarchu účtu 472 - Záväzky zo sociálneho fondu.
Účtovná jednotka pri účtovaní niektorých dodávateľských faktúr za externé opravy, pri
ktorých dodávateľ rozdelil fakturovanú sumu na časť dodávky materiálu a časť dodávky práce
zaúčtovala nesprávne náklady na stranu MD účtu 501 – Spotreba materiálu, ako aj účtu 511Opravy a udržiavanie a súvzťažne na stranu D účtu 321 – Dodávatelia.
Nákup a spotrebu pohonných látok (PHL) účtujú tak, že príjem PHL na stranu MD účtu 112
– Materiál na sklade so stranou D účtu 111 – Obstaranie materiálu. Rozúčtovanie prijatých PHL na
jednotlivé motorové vozidlá podľa evidenčného čísla účtujú na jednotlivých analytických účtoch
k účtu 378 – Iné pohľadávky, t.j. účtujú ako o výdaji zo skladu na jednotlivé motorové vozidlá na
stranu MD účtu 378 a na stranu D účtu 112. Spotrebu PHL podľa skutočnosti za jednotlivé
motorové vozidlá účtujú na strane MD účtu 501 – Spotreba materiálu a na stranu D účtu 378.
Pri uvedenom spôsobe účtovania je zostatok nespotrebovaných PHL v nádrži motorových vozidiel
vykazovaný na účte 378 – Iné pohľadávky, na ktorom sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú
obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok v účtovej triede 3. Nespotrebované PHL
predstavujú zásoby a nie iné pohľadávky.
PHL boli nesprávne účtované na účte 378 – Iné pohľadávky, kde sa účtujú pohľadávky,
ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok a záväzkov v účtovej triede 3.
Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktoré bolo obstarané v rokoch 2005
a 2006 nebolo zaradené do užívania v tomto období, ale až dňa 01.12.2012.
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR
č. MF/16786/2007-31.
Pri obstarávaní elektrickej energie, plynu, pohonných hmôt na palivové karty a telefónnych
služieb v celkovej sume 142 784,22 € bez DPH verejný obstarávateľ neuskutočnil zadanie zákazky
postupmi podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v závislosti od predpokladanej hodnoty a dĺžky trvania zmluvy.
Verejný obstarávateľ neuplatnil princíp transparentnosti a hospodárnosti vo verejnom
obstarávaní pri zákazkách na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäsové výrobky, na hydinu a ryby
ako aj pri iných tovaroch a službách vybratím uchádzača s vyššou cenou alebo vyhodnocovaním len
jednej ponuky, pretože nevytvoril súťaživé prostredie.
Vo výzve na predloženie ponuky na kancelárske potreby v auguste 2010 požadoval verejný
obstarávateľ konkrétnu značku papiera.
Konvektomat obstaral verejný obstarávateľ diskriminačne, pretože vo výzve uviedol
konkrétne parametre pre určitý druh konvektomatu, na základe ktorých firmy ponúkli rovnaký typ
zariadenia.
Vo výzve na predloženie ponuky na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäsové výrobky, na
základné potraviny, na zariadenie do kancelárie účtovníčky, na kancelárske potreby, na mlieko
a mliečne výrobky, na cestoviny, na čistiace prostriedky verejný obstarávateľ nestanovil úplne
predmet obstarávania a nesprávnym opisom predmetu zákazky si nezabezpečil požadovanú kvalitu.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v tom, že predmet zákazky neopísal jednoznačne, úplne a nestranne.
Kontrolou bolo zistené, že pri zadávaní zákaziek nie sú zaevidované ako dokumentácia
z verejného obstarávania a nie sú označené registratúrnym číslom: doklad o určení predpokladanej
ceny zákazky, a to nevyplnený rozpočet, čo do cien a rozpočet, výzva na predloženie ponuky –
prieskum trhu, správa z vyhodnotenia prieskumu trhu, čestné vyhlásenia členov komisie,
vyhodnotenia členov komisie, kontrolný list k zákazke a kúpna zmluva.
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Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,
zákona o archívoch a registratúrach, smernice KSK č. 4/2007 a registratúrneho poriadku
organizácie.
Škola k výsledkom uvedeným v správe nepodala námietky.

Konzervatórium, Exnárova ul. v Košiciach
Zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja bola následná
finančná kontrola vykonaná v konzervatóriu v čase od 23.1.2013 do 17.4.2013. Prekontrolované
bolo obdobie od 1.9.2011 do 31.12.2012.
Nedostatky boli zistené najmä v oblasti verejného obstarávania, rozpočtu, účtovníctva,
platových pomerov a vo finančnej kontrole.
Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ v kontrolovanom období zakúpil elektrickú
energiu a zabezpečil stravovanie pre študentov bez použitia postupov podľa zákona o verejnom
obstarávaní a smernice KSK č. 4/2007 v celkovej sume 27 871,- € s DPH.
Zákazku s nízkou hodnotou na opravu chodieb, podláh a hygienických zariadení verejný
obstarávateľ zadal vopred vybranému dodávateľovi.
Zhotoviteľ stavby vyfakturoval 2 ks WC combi STANDARD MRAMORIT po á 735,- €
bez DPH, spolu v sume 1 470,- € bez DPH (1 764,- € s DPH). Kontrolou bolo zistené, že
v skutočnosti boli dodané 2 kusy WC nižšej kvality, a teda aj nižšej ceny, a to WC combi
VIDIMA. Verejný obstarávateľ zaplatil dodávateľovi vyššiu cenu ako bola skutočná minimálne
v sume 1 500,- €.
Úhrada bola realizovaná z prostriedkov ŠR SR a finančné prostriedky vo výške porušenia
finančnej disciplíny v sume 1 500 € boli odvedené do Štátneho rozpočtu SR.
Oznámenie o porušení finančnej disciplíny bolo postúpené Správe finančnej kontroly v
Košiciach.
V danej veci bolo podané aj trestné oznámenie pre podozrenie, že bol spáchaný trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 266 ods. 1 a podvodu podľa ustanovenia
§ 221 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení.
Verejný obstarávateľ zadal vopred vybranému uchádzačovi aj zákazky s nízkou hodnotou
na výpočtovú techniku v sume 6 694,60 € s DPH, dodanie a potlač reklamných predmetov v sume
5 222,40 € s DPH, interaktívnych tabúľ v sume 5 829,60 € s DPH a počítačov, tlačiarní
s príslušenstvom v sume 11 432,20 € s DPH.
Na zabezpečenie poskytovania stravných služieb prostredníctvom stravných lístkov verejný
obstarávateľ uskutočnil v roku 2011 prieskum trhu, a teda postupoval postupom zákazky s nízkou
hodnotou. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení
poskytovania tovarov a služieb na dobu neurčitú. V ten istý deň bol zároveň podpísaný dodatok
k rámcovej komisionárskej zmluve, v ktorom sa škola ako komitent zaväzuje hradiť manipulačný
poplatok vo výške 0,50 % z nominálnej hodnoty odobratých stravných kupónov, napriek tomu, že
v zápisoch o prieskume trhu nie je zmienka o manipulačnom poplatku 0,50 % z nominálnej hodnoty
ani od jedného z uchádzačov.
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Kontrolou faktúr bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uhradil v skutočnosti za odber
stravných lístkov celkom za rok 2011 sumu 29 520,- € bez DPH a za rok 2012 sumu 56 822,40 €
bez DPH, teda celkom za kontrolované obdobie 16 mesiacov sumu 86 342,40 € bez DPH, t.j.
5 396,40 € bez DPH mesačne. Keďže zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú, tak predpokladaná
hodnota zákazky je 259 027,20 € bez DPH (nominálna hodnota stravovacej poukážky x
predpokladané mesačné množstvo x 48 = 3,60 € x 5 396,40 x 48 = 259 027,20 € bez DPH) a
vzhľadom k tejto predpokladanej cene postup zákazky s nízkou hodnotou nebol správny.
Verejný obstarávateľ v deň podpísania zmluvy podpísal aj dodatok k zmluve, v ktorom
dohodol úhradu manipulačného poplatku, čím zvýhodnil úspešného uchádzača, pretože vyhrať
mohol len uchádzač, ktorý si nebude účtovať manipulačný poplatok.
Zvýhodnením úspešného uchádzača dohodou o úhrade manipulačného poplatku a úhradou
manipulačného poplatku za obdobie od 1.9.2011 do 31.12.2012 verejný obstarávateľ dodávateľovi
uhradil vyššiu sumu o 857,09 € s DPH, čím nedodržal princípy verejného obstarávania.
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie rekonštrukčných prác v učebni
pre výučbu bicích nástrojov uchádzači predkladali dodatočne po zaslaní ponúk doklady o oprávnení
podnikať a časť ponuky úspešného
uchádzača, ktorá bola podľa evidovania verejného
obstarávateľa súčasťou celkovej ponuky bola spracovaná až po odovzdaní celkovej ponuky.
Stanovením konkrétnych značiek výrobkov pri oslovovaní uchádzačov pri zákazke
s nízkou hodnotou na nákup hudobných nástrojov s príslušenstvom, verejný obstarávateľ
neuplatnil princíp nediskriminácie uchádzačov vo verejnom obstarávaní.
Kontrolou dokumentácie v 9 hodnotených prípadoch zákaziek s nízkou hodnotou bolo
zistené, že kontrolovaný subjekt neevidoval všetky doklady a neuchovával ich 5 rokov po uzavretí
zmluvy a neevidoval záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti k verejnému obstarávaniu.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o archívoch a registratúrach,
smernice KSK č. 4/2007 a registratúrneho poriadku organizácie.
Použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a umožnením bezdôvodného
obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov došlo k porušeniu finančnej
disciplíny v sume 1 500 €.
Nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami došlo k porušeniu finančnej
disciplíny v celkovej sume 2 357,09 € (1 500 € + 857,09 €).
Konzervatórium uhradilo dodávateľovi v roku 2012 za reklamné predmety sumu 5 222, 40
€, hoci predmety v sume 115,20 € boli dodané až v roku 2013. Správne mali krátiť platbu o sumu
115,20 € a chrániť majetok KSK.
Škola uhradila zo svojho rozpočtu výdavky na propagačné účely vo vyššej sume, ako
v nevyhnutnom rozsahu. Celkovo uhradila dňa 28.12.2012 sumu 5 222,40 €.
Ku dňu 11.03.2013 spotrebovala reklamné predmety v sume 178,36 €. Nepostupovala
hospodárne, nakoľko vo vysokej sume a nie v nevyhnutnom rozsahu, neopodstatnene objednala
a uhradila reklamné predmety v sume 5 044,04 €, ktoré v blízkej dobe, ani nemienila spotrebovať.
Uvedeným nedostatkom došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, zákona o majetku vyšších územných celkov a zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja.
Nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami došlo k porušeniu finančnej
disciplíny v sume 5 044,04 €.
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Uhradením preddavku z verejných prostriedkov v sume 674,99 € za kávovar bez písomnej
dohody v zmluve došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a k
porušeniu finančnej disciplíny v sume 674,99 €.
Kontrolou cestovných príkazov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt poskytol prostriedky
ŠR SR nad rámec oprávnenia dvom zamestnancom školy v štyroch prípadoch za použitie cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zamestnancom boli vyplatené vyššie náhrady o sumu
23,86 €, čím došlo k porušeniu zákona o cestovných náhradách a zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
Poskytnutím verejných prostriedky nad rámec oprávnenia došlo k porušeniu finančnej
disciplíny v sume 23,86 €.
Finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny v sume 23,86 € boli odvedené
do Štátneho rozpočtu SR.
Účtovná jednotka nesprávne účtovala v roku 2011 predpis miestneho poplatku za
komunálne odpady od Mesta Košice na stranu MD účtu 518 - Ostatné služby a na stranu D účtu
321 - Dodávatelia.
Prijaté finančné prostriedky z Ústavu informácii a prognóz školstva, určené na výplatu
štipendia, nesprávne účtovali na stranu D účtu 325 - Ostatné záväzky.
Výdaje z pokladne škola účtovala nesprávne, pretože na základe výdavkového
pokladničného dokladu zaúčtovala výdavok z pokladne na stranu D účtu 222 - Výdavkový
rozpočtový účet. Na konci mesiaca spočítala do jednej sumy výdaje z pokladne za daný mesiac a
posledným dňom v mesiaci vykonala účtovanie na stranu MD účtu 222 - Výdavkový rozpočtový
účet a jednou sumou zaúčtovala výdaj za celý mesiac na strane D účtu 211 - Pokladnica.
Účtovná jednotka nevytvárala analytické účty podľa jednotlivých orgánov sociálneho
a zdravotného poistenia k záväzkovému syntetickému účtu 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho
poistenia a zdravotného poistenia a k nákladovému syntetickému účtu 524 - Zákonné sociálne
poistenie nevytvárala analytické účty podľa druhu poistenia.
Záväzky voči sociálnej poisťovni a voči všetkým zdravotným poisťovniam účtovali na jeden
analytický účet (336 1) a zákonné sociálne poistenie tiež na jeden analytický účet (524 1).
Do nákladov v roku 2012 zaúčtovali aj také náklady, ktoré sa týkali účtovného roka 2011.
Ďalej bolo zistené, že do nákladov obdobia roka 2012 bol nesprávne zaúčtovaný reklamný materiál
v sume 5 222,40 €. Reklamné predmety v sume 5 107,20 € ostali na zásobe k 31.12.2012.
Konzervatórium napriek tomu, že účtovalo zásoby spôsobom B, neupravilo stav zásob
o nespotrebovaný reklamný materiál na účte 112 - Materiál na sklade (zostatok reklamných
predmetov k 31.12.). Reklamný materiál v sume 115,20 € bol zaúčtovaný do nákladov roka 2012
napriek tomu, že bol dodaný až v nasledujúcom roku.
Povinnosťou účtovnej jednotky bolo preúčtovať na základe inventúry zostatok reklamných
predmetov ku dňu účtovnej závierky k 31.12.2012 na účet 112 - Materiál na sklade.
Fyzickú inventúru reklamných predmetov v roku 2012 nevykonali, čo znamená, že
fyzickou inventúrou neoverili skutočný stav majetku.
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu zákona o účtovníctve, opatrenia MF SR č.
MF/16786/2007-31, zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja a
príkazu predsedu KSK č. 3/2012 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v roku 2012.
Škola v roku 2011 uzatvorila dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom na vyučovanie
všeobecno-vzdelávacích predmetov, v ktorej bola dohodnutá odmena priaznivejšie, ako so
zamestnancom v pracovnom pomere.
Zamestnancovi bola nehospodárne vyplatená suma 622,05 €.
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V osobných spisoch zástupkýň riaditeľa školy sa nenachádza dohoda o zmene pracovných
podmienok k pracovnej zmluve.
Správne mal zamestnávateľ so zástupkyňami riaditeľa školy zmenu druhu práce uskutočniť
aj v pracovnej zmluve každej zástupkyne riaditeľa školy. Druh práce nie je možné zmeniť len
pracovnou náplňou jednotlivých zástupcov riaditeľa školy. Pracovná zmluva musí obsahovať okrem
druhu práce aj stručnú charakteristiku práce, ktorá je základom pre prípadné hlbšie vymedzenie
pracovnej náplne zamestnanca, aby neprišlo k neplatnosti pracovnej zmluvy v tejto časti pre jej
neurčitosť. V pracovnej náplni stačí opis pracovných činností, ak je teda pracovná náplň uvedená.
Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.
Nie je uvedený v pracovných zmluvách spresnený termín vyplácania miezd, ani odvolanie
sa na ustanovenie platnej kolektívnej zmluvy, ktoré by tento termín obsahovalo.
Výplatný termín alebo odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy v pracovných zmluvách
mal byť uvedený.
Škola dvom zamestnancom nesprávne stanovila príplatok za riadenie a jednému
zamestnancovi aj príplatok za zmennosť. Predmetné príplatky mali byť určené po zaokrúhlení na
50 centov nahor.
Zamestnávateľ uzavrel jednu dohodu o vykonaní práce, v ktorej dohodnutá pracovná úloha
nebola vymedzená výsledkom. Správne môže zamestnávateľ uzatvárať dohody o vykonaní práce
len vtedy, ak pracovná úloha je vymedzená výsledkom.
Kontrolou dohôd o pracovnej činnosti bolo zistené, že v 6 prípadoch uzatvorili aj také
dohody, kde bol dohodnutý rozsah prác nad rámec zákona (nad 10 hodín týždenne).
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu Zákonníka práce, zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme.
Nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami došlo k porušeniu finančnej
disciplíny v sume 622,05 €.
V kontrolovanom období od 1.9.2011 do 15.1.2012 škola nemala vypracovanú smernicu
vlastných postupov finančného riadenia.
finančnú operáciu, pretože
Neoverili predbežnou finančnou kontrolou každú svoju
neoverila uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, rozhodnutia o zmene výšky platu, pokladničné
doklady, zmluvy, rozhodnutia o prijatí žiakov a niektoré bankové výpisy.
Kontrolou bolo zistené, že predbežnou finančnou kontrolou neoverila škola súlad finančnej
operácie s rozpočtom a s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou použitia
verejných prostriedkov v etape prípravy finančnej operácie.
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu zákona o finančnej kontrole a vnútornom
audite.
Konzervatórium k výsledkom uvedeným v správe podalo námietky, ktoré boli okrem dvoch
vyhodnotené ako neopodstatnené.

Centrum voľného času v Košiciach

Následná finančná kontrola bola vykonaná zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja v centre voľného času (ďalej len centrum) v čase od 22.3.2013 do
16.5.2013. Prekontrolované bolo obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2012.
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Nedostatky boli zistené najmä vo verejnom obstarávaní,
oblasti, a v predbežnej finančnej kontrole.

v účtovníctve, v personálnej

Verejný obstarávateľ zakúpil napr. kancelárske potreby, stravovacie služby, stravné lístky,
zabezpečenie bagiet, preprava osôb, nákup leteniek, nákup športového materiálu a ubytovacie
služby v celkovej sume 203 105,28 € s DPH. Výber dodávateľa na jednotlivé zákazky mal správne
verejný obstarávateľ uskutočniť postupmi zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od
predpokladanej hodnoty a dĺžky trvania zmluvy a smernice KSK.
V kontrolovanom období vykonal verejný obstarávateľ jednu zákazku s nízkou hodnotou, a
to v roku 2011, opravu sociálnych zariadení v sume 14 323,50 € bez DPH.
Kontrolou bolo zistené, že verejné obstarávanie nebolo vykonané a zákazka bola zadaná
vopred vybranému dodávateľovi, ktorý si zabezpečil ďalšie dve ponuky. Spracovaná dokumentácia
mala vyvolať zdanie, že verejné obstarávanie sa uskutočnilo.
Dokumentácia z tejto zákazky, t. j. odsúhlasený kontrolný list, žiadosť o poskytnutie
informácie o cene s prílohami, cenové ponuky uchádzačov, správu z vyhodnotenia prieskumu trhu,
zmluvu podpísanú s úspešným uchádzačom a iné doklady vyhotovené pri verejnom obstarávaní
(napr. oznámenia o výsledku verejného obstarávania) nie je evidovaná v registratúrnom denníku
a nie je označená registratúrnym číslom.
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, zákona
o archívoch a registratúrach, smernice KSK č. 4/2007 a registratúrneho poriadku
organizácie.
Pri kontrole účtovania sociálneho fondu boli zistené nedostatky. Počiatočný stav sociálneho
fondu k 1.1.2012 bol zaúčtovaný v sume 825,90 €, teda rovnaký ako 1.1.2011. Správne mal byť
počiatočný stav k 1.1.2012 v sume 88,24 €. Rozdiel predstavuje sumu 737,66 €. Ako konečný
zostatok v účtovníctve k 31.12.2012 je uvedený v sume 70,63 €, čo sa rovná sume na bankovom
účte. Centrum nepreukázateľne účtovalo na účte 472 – Záväzky sociálneho fondu.
Na účte 379 - Iné záväzky účtovali každý mesiac nesprávne záväzky voči zamestnancom,
ktoré vyplynuli z ešte nevyplatených čistých miezd určených na prevod na osobné účty
zamestnancov alebo na výplatu.
Vo faktúrach za autobusovú prepravu žiakov na športové podujatia je uvedený deň, kedy sa
športový zápas odohral a preprava z mesta do mesta. Nie je v nich uvedený počet ubehnutých km,
cena za 1 km, čas prepravy, čas stojného a nie je priložený k faktúre denný záznam o prevádzke
motorového vozidla. Vo faktúrach je uvedená len celková suma za prepravu.
Faktúra musí obsahovať peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie
množstva.
Na účtovných dokladoch o vyúčtovaní stravných lístkov nie je doložený žiadny účtovný
doklad, z ktorého by vyplynula správnosť vyúčtovania, meno zamestnanca, počet prevzatých
stravných lístkov a podpisy zamestnancov o ich prevzatí, a teda účtovný doklad nie je
preukázateľný.
Interné účtovné doklady, ktoré slúžia ako opravný účtovný doklad, neobsahujú
vysvetľujúci text alebo obsah účtovného prípadu.
Dodávateľské faktúry za január, február, marec roku 2011 neobsahujú všetky náležitosti
účtovného dokladu, pretože neobsahujú označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval.
Faktúry od prenajímateľa za spotrebu elektrickej energie, vody, tepla zaúčtovali nesprávne
na stranu MD účtu 518 – Ostatné služby a na stranu D účtu 321 – Dodávatelia.
Nesprávne zaúčtovali na strane MD účtu 518 – Ostatné služby a na strane D účtu 321 –
Dodávatelia, faktúry od dodávateľov za nákup športových potrieb a kancelárskych potrieb, bagety
a výdavkové pokladničné doklady týkajúce sa nákupu kancelárskych potrieb.
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Do účtovného obdobia roka 2011 zaúčtovali také náklady, ktoré sa týkajú decembra 2010
v celkovej sume 144,19 € a taktiež nezaúčtovali náklady roku 2011 v celkovej sume 312,20 €. Tieto
náklady boli zaúčtované v roku 2012. Neoprávnene boli zaúčtované náklady na odpisy budovy,
ktorú centrum nemá v správe v roku 2011 ako aj v roku 2012 v sume 2 877,15 €. Nesprávnym
účtovaním bol skreslený výsledok hospodárenia v roku 2011, ktorý bol vyčíslený ako strata v sume
7 120,62 €. Po oprave mala byť strata nižšia o sumu 2 719,12 €, t. j. výsledok hospodárenia mal byť
mínus 4 401,50 €. Výsledok hospodárenia v roku 2012 zisk, mal byť vyšší o sumu 2 565,05 €, t. j.
v sume 5 888,80 €.
Na strane MD účtu 551 – Odpisy dlhodobého hmotného majetku budovy účtovali odpisy
budovy, ktorú účtovná jednotka nemá v správe a na stranu D účtu 081 – Oprávky k stavbám.
Odpisy budovy predstavujú každoročne sumu 2887,15 €.
Odpisy budovy nemali účtovať. Odpisy majetku môže účtovať účtovná jednotka len v tom
prípade, ak ho používa. V účtovníctve majú uvedenú budovu na Mojmírovej ul. č. 1 v Košiciach,
ktorú delimitovali na Košický samosprávny kraj dňa 1.7.2002.
Pri inventarizácii nie je priložený inventúrny súpis majetku týkajúci sa nehnuteľného
majetku, ktorý je zaúčtovaný na účte 021 – Stavby, kde je zaúčtovaná budova v sume 57 743,- €
a na účte 031 – Pozemky pozemok v sume 448,62 €. V delimitačnom protokole ako odovzdávajúci
je uvedené Centrum, Hemerkova č. 28, Košice a preberajúci Košický samosprávny kraj. Tento
nehnuteľný majetok centrum do 31.12.2012 z majetku nevyradilo.
Centrum malo na základe delimitačného protokolu nehnuteľný majetok zo svojho
účtovníctva odúčtovať.
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR č.
MF/16786/2007-31.
Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly boli zistené nedostatky v tom, že
predbežnú finančnú kontrolu centrum nevykonávalo pri dodávateľských faktúrach v roku 2012,
pri dohodách o vykonaní práce, pri oznámeniach o výške a zložení funkčného platu a pri úpravách
osobného ohodnotenia zamestnancov.
Taktiež boli zistené nedostatky pri cestovných príkazoch, dodávateľských faktúrach v roku
2011 a pokladničných dokladoch, pretože predbežná finančná kontrola, že či na finančnú operáciu
sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky a či finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou,
efektívnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov bola vykonaná až pri úhrade
cestovného príkazu a nie pred uskutočnením pracovnej cesty.
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu zákona o finančnej kontrole a smernice centra.
Zamestnávateľ uzavrel pracovnú zmluvu s troma zamestnancami, ktorých bezúhonnosť bola
preukázaná výpisom z registra trestov až po uzatvorení pracovnej zmluvy.
Správne mal zamestnávateľ zabezpečiť overenie bezúhonnosti zamestnanca predložením
výpisu z registra trestov pred podpisom pracovnej zmluvy.
U iných troch zamestnancoch bolo oznámenie o výške a zložení funkčného platu
vyhotovené až po uzatvorení pracovnej zmluvy.
Výšku a zloženie funkčného platu je zamestnávateľ povinný písomne oznámiť
zamestnancovi pri uzatvorení pracovnej zmluvy.
V pracovných zmluvách a jej dodatkoch u všetkých zamestnancov nie je vôbec uvedený
druh práce, ktorú vykonávajú ako podstatná náležitosť pracovnej zmluvy.
Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristiku je zamestnávateľ
povinný vymedziť v pracovnej zmluve.
Zamestnanci, ktorí uzatvorili pracovné zmluvy v kontrolovanom období, nemajú vo svojich
osobných spisoch oznámenia o ďalších podmienkach vyplývajúcich z pracovno – právnych vzťahov
zamestnancov vo verejnej službe.
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V kontrolovanom období zamestnávateľ rozhodoval o priznaní osobného príplatku, jeho
zvýšení alebo znížení bez písomného návrhu riaditeľa centrum u všetkých zamestnancov.
Práca nebola vymedzená výsledkom vo viacerých dohodách o vykonaní práce.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o výkone práce vo verejnom
záujme, zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a Zákonníka práce.
Centrum k výsledkom uvedeným v správe nepodalo námietky.

SUBSIDIUM – špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb v Rožňave
Zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja bola následná
finančná kontrola vykonaná v čase od 27.3.2013 do 21.5.2013. Prekontrolované bolo obdobie od
1.1.2011 do 31.12.2012.
Nedostatky boli zistené najmä vo verejnom obstarávaní, v účtovníctve a v personálnej a
mzdovej oblasti.
Zariadenie SUBSIDIUM odobralo v kontrolovanom období elektrickú energiu v celkovej
sume 100 031,18 € bez DPH (120 044,61€ s DPH), ktorá nebola obstaraná postupmi podľa zákona
o verejnom obstarávaní.
V roku 2011 verejný obstarávateľ nesprávne bez vykonania prieskumu trhu najmenej u troch
dodávateľov zakúpil materiál na nátery a maľovanie, počítačovej techniky vrátane tlačiarní,
záložných zdrojov a inštalácie, materiál na opravu vodovodných rozvodov a drobný spojovací
materiál, materiál na opravu stúpačiek a na odbornú pomoc a práce pri oprave stúpačiek v celkovej
sume 20 008,17 € bez DPH (24 009,80 € s DPH).
Dňa 04.11.2011 spracoval verejný obstarávateľ výzvu na zadanie podprahovej zákazky na
predmet zákazky „pranie ústavnej bielizne“.
V stanovenej lehote predložili ponuky dvaja uchádzači. Úspešný uchádzač nepredložil
potvrdenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (okrem výpisu z obchodného registra),
ktorým by preukázal podmienky účasti podľa zákona a zverejnenej výzvy.
Neúspešný uchádzač nepredložil všetky potvrdenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, a to výpis z registra trestov a potvrdenie príslušného súdu, že voči nemu nie je vedené
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Potvrdenia zo sociálnej poisťovne, zdravotných
poisťovní a daňového úradu neboli predložené ako súčasť ponuky doručenej dňa 18.11.2011, ale až
v dňoch od 28.11.2011 do 01.12.2011, pričom potvrdenie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo
doručené najskôr 01.12.2011, čo je po lehote na predkladanie ponúk (do 30.11.2011).
Nepredložením všetkých potvrdení podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
uchádzači nesplnili podmienky účasti dané vo výzve.
Uchádzači nepredložili ako súčasť ponúk návrh zmluvy o poskytnutí služby v zmysle
zverejnenej výzvy (typ zmluvy).
Obidvoch uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky účasti, mal verejný obstarávateľ vylúčiť
z verejného obstarávania a mal vykonať nové verejné obstarávanie.
Z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ nevyhotovil zápisnicu.
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Verejný obstarávateľ spracoval dňa 28.12.2011 výzvu na zadanie podprahovej zákazky na
predmet zákazky „ovocie, zelenina“. Odborne spôsobilá osoba nedala vyhlásenie o povinnosti
zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov.
V stanovenej lehote predložili ponuky štyria uchádzači. Všetci štyria uchádzači, ktorí
predložili cenové ponuky, nesplnili podmienky osobnej účasti stanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až e)
predložením potvrdení podľa ods. 2 písm. a) až d), okrem dokladov o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky, nepredložil „vyhlásenie
uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke“, ako je to
uvedené v bode 13.1.1 súťažných podkladov.
Traja uchádzači nedostatočne preukázali splnenie podmienky účasti - oprávnenie dodávať
tovar, a to neoverenými fotokópiami živnostenských listov, resp. internetovým výpisom
z obchodného registra.
Úspešný uchádzač nepreukázal, že „disponuje technikou – vozidlom na prepravu potravín,
resp. kópiou uzavretej zmluvy na zabezpečenie prepravy potravín“. Namiesto preukázania zaslal iba
„čestné vyhlásenie, ... že je schopný zabezpečiť ... manipuláciu a prepravu tovaru ... vlastnými
dopravnými prostriedkami ... a vlastnými zamestnancami ...“.
Uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky účasti, nevylúčil z verejného obstarávania.
Z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ nevyhotovil zápisnicu.
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže vo vestníku verejného obstarávania podlimitnej
zákazky na poskytnutie služby „upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby“ bolo uverejnené dňa
26.09.2012.
Odborne spôsobilá osoba verejného obstarávateľa nedala písomné vyhlásenie o povinnosti
zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov až do dňa ich poskytnutia uchádzačom
alebo záujemcom.
Vo výzve (podmienky účasti uchádzačov) bolo nesprávne uvedené, že “ak uchádzač
preukáže splnenie podmienok osobného postavenia potvrdením o zapísaní do zoznamu
podnikateľov, tak musí priložiť aj výpis z obchodného alebo živnostenského registra. Ide tu
o neopodstatnenú duplicitu vyžadovanú nad rámec ustanovenia § 128 zákona o verejnom
obstarávaní.
Na základe žiadosti boli súťažné podklady poskytnuté 19 záujemcom. Cenové ponuky
v lehote na predkladanie ponúk doručili 8 uchádzači.

Podlimitnú zákazku na „dodávka mäsa a mäsových výrobkov“ verejný obstarávateľ oznámil
uverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže vo vestníku verejného obstarávania dňa
26.9.2012.
Písomné vyhlásenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov
až do dňa ich poskytnutia uchádzačom alebo záujemcom nepodala odborne spôsobilá osoba
verejnému obstarávateľovi.
Taktiež ako aj v predošlom prípade vo výzve (podmienky účasti uchádzačov) bolo
nesprávne uvedené, že “ak uchádzač preukáže splnenie podmienok osobného postavenia
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, tak musí priložiť aj výpis z obchodného alebo
živnostenského registra. Ide tu o neopodstatnenú duplicitu vyžadovanú nad rámec ustanovenia §
128 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na zadanie podlimitnej zákazky na
dodanie tovaru „dodávka mlieka a mliečnych výrobkov“ uverejnením oznámenia o vyhlásení
verejnej súťaže vo vestníku verejného obstarávania dňa 26.9.2012.
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V dokumentácii z verejného obstarávania sa nenachádza písomné vyhlásenie odborne
spôsobilej osoby o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov až do dňa
ich poskytnutia uchádzačom alebo záujemcom.
Aj v tomto prípade vo výzve (podmienky účasti uchádzačov) nesprávne požadoval
preukázanie splnenie podmienok osobného postavenia výpisom z obchodného alebo živnostenského
registra aj, keď má uchádzač potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov z ÚVO.
Kontrolou bolo zistené, že dvaja uchádzači nepredložili ako súčasť ponuky „návrh kúpnej
zmluvy“, a teda nesplnili súťažné podklady (obchodné podmienky dodania predmetu zákazky).
Ponuky týchto uchádzačov nevylúčil zo súťaže a zaradil ich do elektronickej aukcie.
Správne mala komisia verejného obstarávateľa ponuky, ktoré neobsahovali návrh kúpnej
zmluvy, vylúčiť zo súťaže a oznámiť uchádzačom dôvod vylúčenia.
V kontrolovanom období verejný obstarávateľ pri podlimitných, podprahových zákazkách a
zákazkách s nízkou hodnotou hodnotených vyššie neevidoval všetky doklady pochádzajúce
z verejného obstarávania pridelením čísla z registratúrneho denníka. Ide najmä o tieto doklady:
kontrolné listy, doklady - zoznamy o prevzatí súťažných podkladov, doklady o zriadení komisie na
otváranie a vyhodnotenie ponúk, menovacie dekréty komisie, čestné prehlásenie členov komisie,
prezenčné listiny z otvárania a vyhodnotenia ponúk, záznamy z vyhodnotenia, odtlačky e-aukčnej
siene a oznámenia zasielané úradu pre verejné obstarávanie (pri podlimitných a podprahových
zákazkách) a kontrolné listy, písomné vyžiadania cenových ponúk, správy z vyhodnotenia
prieskumu trhu a zmluvy (pri zákazkách s nízkou hodnotou).
Správne mal verejný obstarávateľ evidovať všetky doklady pochádzajúce z verejného
obstarávania pridelením čísla z registratúrneho denníka.
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, zákona
o archívoch a registratúrach, smernice KSK č. 4/2007 a registratúrneho poriadku zariadenia
SUBSIDIUM.
Zariadenie SUBSIDIUM prevádzkuje bufet, ktorý je súčasťou organizačnej štruktúry
stravovacieho úseku a slúži pre klientov a zamestnancov zariadenia. Pri tejto činnosti účtovali len
o marži (15 % z predajnej ceny) a neúčtovali o zásobách tovaru na súvahovom účte, o všetkých
výnosoch z prijatých tržieb, o nákladoch z predaného tovaru, o pohybe peňažných prostriedkov
v pokladnici bufetu a o predpise odvodu z príjmu celkových prijatých tržieb (okrem marže).
Neúčtovaním o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (majetok, náklady, výnosy)
vykázali v účtovnej závierke taký stav majetku, nákladov a výnosov, ktorý nezodpovedá
skutočnosti.
V kontrolovanom období bola prijatá tržba v bufete v sume 48 649,20 € (v tom 25 839,20 €
v roku 2011 a 22 810 € v roku 2012). Na príjmovom účte sústredili len časť tržby z predaja tovaru
v bufete vo výške 15 % marže v sume 7 297,38 €, ktorú potom odviedli na účet zriaďovateľa.
Tržbu vo výške 85 % v sume 41 351,82 € (48 649,20 – 7 297,38) nesústredili na príjmovom účte
a neodviedli na účet zriaďovateľa.
Výdavky na nákup tovaru za kontrolované obdobie v sume 48 387,32 € (v tom 25 843,81 €
za rok 2011 a 22 543,51 € za rok 2012) nerealizovali cez výdavkový rozpočtový účet, pretože
výdavky z pokladne nezatrieďovali podľa rozpočtovej klasifikácie.
Účtovná jednotka nedodržala ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami
v sume 97 036,52 € (48 649,20 € + 48 387,32 €).
Rozpočtová organizácia mala sústrediť celú prijatú tržbu na svojom príjmovom účte,
odviesť zriaďovateľovi v plnej výške a výdavky spojené s prevádzkovaním bufetu vrátane nákupu
tovaru realizovať cez svoj výdavkový rozpočtový účet.
Dodávateľské faktúry vo viacerých prípadoch účtovali jedným účtovným dokladom, pričom
samotné faktúry nepripájala k týmto účtovným dokladom, ale ich pripájali k bankovému výpisu,
v ktorom bola odpísaná úhrada faktúry. Na základe jedného bankového výpisu (z jedného dňa)
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účtovala každú položku uvedenú na bankovom výpise samostatným účtovným dokladom, čím
k jednému originálnemu účtovnému dokladu (bankovému výpisu) vytvorila veľa účtovných
dokladov.
Výdaje z pokladne účtovnej jednotky účtovali v celom kontrolovanom období nesprávne,
pretože na základe výdavkového pokladničného dokladu zaúčtovali výdavok z pokladne na stranu
D účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet. Na konci mesiaca spočítali do jednej sumy výdaje
z pokladne za daný mesiac a posledným dňom v mesiaci vykonali storno zápisu na účte 222 –
Výdavkový rozpočtový účet a jednou sumou zaúčtovali výdaj za celý mesiac na strane D účtu 211 –
Pokladnica. Príjmy do pokladne za daný mesiac účtovali tiež nesprávne jednou sumou v posledný
deň mesiaca na účte 211 – Pokladnica.
Nesprávne účtovali na základe rekapitulácie miezd viaceré účtovné prípady.
Tvorbu sociálneho fondu účtovali na stranu D účtu 331 – Zamestnanci a nie na stranu účtu
472 – Záväzky zo sociálneho fondu.
Sumu odvodov do poistných fondov za zamestnanca účtovali na strane D účtu 379 – Iné
záväzky a nie na stranu D účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia.
Úhrn zrážok (pôžičky, sporenie, poistky, odborové príspevky, exekúcie, stravovanie)
účtovali na stranu D účtu 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.
Na tento účet mali účtovať len zrážku zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie.
Ostatné zrážky, okrem zrážky za stravné, mali účtovať na strane D účtu 379 - Iné záväzky.
Prevod prostriedkov na bankový účet sociálneho fondu účtovali nesprávne na strane MD
221 – Účet sociálneho fondu a na strane D účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.
Inventúrne súpisy neobsahujú deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry, meno
a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, meno, priezvisko
a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku.
Inventarizácia pokladničnej hotovosti v pokladni bufetu nebola vykonávaná 4 krát ročne,
ale len ku koncu roka.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o účtovníctve, zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31a smernice
na vykonanie inventarizácie zariadenia.
Nedodržaním ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo k
porušeniu finančnej disciplíny v sume 97 036,52 €.
V roku 2011 uzatvoril zamestnávateľ novú pracovnú zmluvu so zamestnankyňou. Ku
dňu uzavretiu pracovnej zmluvy zamestnankyňa nepredložila výpis z registra trestov, ktorým by
preukázala svoju bezúhonnosť.
Dvom zamestnancom bol určený tarifný plat nesprávne podľa základnej stupnice a nie
podľa osobitnej stupnice. Vzhľadom k nesprávnemu zaradeniu zamestnancom bol vyplatený
zamestnancom nižší plat o sumu 208 € ako im patril podľa zákona.
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu zákona o výkone práce vo verejnom záujme a
zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Na rokovanie 21. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja hlavný
kontrolór predložil informáciu o výsledkoch kontroly v Stredisku krízovej intervencie v
Košiciach a v Spojenej škole v Dobšinej.
Predseda Košického samosprávneho kraja upustil od vyvodenia zodpovednosti a uloženia
opatrení podľa osobitných predpisov voči štatutárovi Strediska krízovej intervencie v Košiciach,
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avšak ho písomne upozornil už dňa 20.3.2013 na potrebu dôslednejšieho uplatňovania
legislatívnych noriem.
Štatutára Spojenej škole v Dobšinej predseda Košického samosprávneho kraja upozornil na
porušenie základných povinností zamestnanca podľa ustanovenia § 81, písm. a) a c) a § 82 písm. a)
Zákonníka práce.
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Tabuľka č. 1
P.č.

Subjekt

Celkový
počet
kontrolných
zistení
(počet
prípadov)

1

Kontrolné
zistenia
finančne
vyčíslené
(počet
prípadov)

Ostatné
kontrolné
zistenia
finančne
nevyčíslené
(počet
prípadov)

Kontrolné zistenia finančne vyčíslené
Porušenie finančnej disciplíny
Porušenie finančnej disciplíny
- § 31 ods. 1 písm. a) až n)

Celkom

Z toho odvod
za porušenie
FD

5

6

Penále a
pokuta

Porušenie
finančnej
disciplíny,
penále a
pokuta spolu

7

8 (5+7)

Ostatné
kontrolné
zistenia

Zistenia celkom

9

10 (8+9)

3

4

€

37

7

30

0,00

0,00

0,00

0,00

203 105,28

203 105,28

Konzervatórium,
Exnárova 8, Košice

€

29

9

20

8 722,03

1 523,86

0,00

8 722,03

27 897,40

36 619,43

3

SOŠ, J. Majlátha 2,
Pribeník

€

24

5

19

9 675,83

8 149,60

0,00

9 675,83

142 784,22

152 460,05

4

SUBSIDIUM,
Betliarska 18 Rožňava

€

37

2

35

97 036,52

0,00

0,00

97 036,52

100 031,18

197 067,70

1
2
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Príloha k správe o výsledkoch kontroly

2 (3+4)

CVČ, Strojárenská 3,
KE

Tabuľka č.2
P.č.

Subjekt

Porušenie finančnej disciplíny

1

prekročenie neopráv.
lehoty na
prevzatie
použitie ver. záväzku,
prostr.
porušenie
(písm. e)) rozp.opatr.
...(písm. f)
až i))

nehospod.,
neefekt.,
neúčinné
vynaklad.
ver. prostr.
(písm. j))

Ostatné kontrolné zistenia

použitie
ver.prostr. v
rozpore s
určeným
účelom
(písm. a))

použitie
v.prost. nad
rámec
oprávnenia,
... (písm. b)
až d))

ostatné
Porušenie Nepoužívanie Neopráv.
metód a
fakturácia
porušenia FD finančnej
postupov
(písm. k) až disciplíny verejného
n))
celkom
obstarávania

2

3

4

5

6

7

8Σ(2až7)

Nesprávne
nakladanie
s majetkomnedost.
zhodn.
neopráv.
predaj

Nesprávn.
naklad. s
majetkom likvidácia
bez
schválenia
ZKSK

Nesprávne
účtovanie

Ďalšie
zistenia
nezaradené

Ostatné
kontrolné
zistenia spolu

15Σ(9až14)

9

10

11

12

13

14

0,00

203 105,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 105,28

1

CVČ
Strojárenská 3
Košice

€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Konzervatórium,
Exnárova 8, KE

€

0,00

1 523,86

0,00

0,00

6 523,18

674,99

8 722,03

27 871,00

26,40

0,00

0,00

0,00

0,00

27 897,40

3

SOŠ, J. Majlátha
2, Pribeník

€

0,00

8 149,60

0,00

0,00

1 526,23

0,00

9 675,83

142 784,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 784,22

4

SUBSIDIUM
Betliarska 18,
RV

€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 036,52

97 036,52

100 031,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 031,18
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Tabuľka č. 3
P.č.

subjekt

Ostatné kontrolné zistenia finančne nevyčíslené
zákon o
rozpočtových
pravidlách

zákon o
zákon o
zákon o
finančnej účtovníctve verejnom
kontrole
obstarávaní
a vnútornom
audite

zákonník
zákon o ostatné predpisy
interné
práce, zákon majetku všeobecne
KSK
predpisy
o výkone
VÚC
záväzné
kontrolovaného
práce
právne
subjektu /
...,zákon o
predpisy
ostatné
odmeňovaní...

počet
prípadov
spolu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Σ(2 až
10)

0

2

11

6

5

0

0

0

6

30

2

CVČ, Strojárenská 3, Košice
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice

1

3

5

2

5

0

4

0

0

20

3

SOŠ, J. Majlátha 2, Pribeník

0

1

4

5

1

0

4

2

2

19

4

SUBSIDIUM, Betliarska 18, Rožňava

1

1

8

10

2

0

5

3

5

35

1
1
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NÁVRH
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

na obdobie 2. polroka 2013
Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva KSK na Úrade KSK.
Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania sťažností na Úrade KSK.
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Školskom internáte Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves a kontrola
plnenia opatrení v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice a kontrola plnenia opatrení v zmysle
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Strednej odbornej škole, sídlisko Breziny 282, 055 62 Prakovce a kontrola plnenia
opatrení v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Divadle Thália Szinház, Timonova 3, 040 01 Košice a kontrola plnenia opatrení v zmysle
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec a
kontrola plnenia opatrení v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v Zemplínskom múzeu, Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce a kontrola plnenia
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opatrení v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia a zúčtovania dotácie v rámci 1. výzvy programu Terra
Incognita v Meste Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica na projekt „Gelnické
Lomidrevo“,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia a zúčtovania dotácie v rámci 1. výzvy programu Terra
Incognita v Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice na projekt
„III. Jazerský remeselný jarmok medzi blokmi“,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia a zúčtovania dotácie v rámci 1. výzvy programu Terra
Incognita v Tvorivom dome na vidieku n.o., 044 01 Drienovec 337 na projekt „60
tvorivých dní v kráľovstve cerúz“,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia a zúčtovania dotácie v rámci 1. výzvy programu Terra
Incognita v Obci Smolník, Smolník č.1, 055 66 Smnolník na projekt „TAJCH TAG – 4
ročník“,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia a zúčtovania dotácie v rámci 1. výzvy programu Terra
Incognita v Obci Mokrance, Mokrance 38, 045 01 Mokrance na projekt „Automobiloví
veteráni opäť v Mokranciach“,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia a zúčtovania dotácie v rámci 1. výzvy programu Terra
Incognita v Obci Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď na projekt „Zázraky kráľa sv.
Ladislava“,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia a zúčtovania dotácie v rámci 1. výzvy programu Terra
Incognita v Občianskom združení Dychová hudba Prakovčanka, Klub kultúry č.287, 055
62 Prakovce na projekt „Festival dychových hudieb na Železnej ceste“,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu
pomoc v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
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neskorších predpisov v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma, ul. Gemerská 233, 049 11
Plešivec – domov sociálnych služieb za roky 2011, 2012,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu
pomoc v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v Dobrý pastier, n.o., Kostolná 216/3, 076 51 Pribeník - zariadenie
núdzového bývania za roky 2011, 2012,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu
pomoc v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v Združení príbuzných a priateľov „RADOSŤ“ Rastislavova 12,
Košice – rehabilitačné stredisko Bauerova 1, Košice za roky 2011, 2012,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu
pomoc v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v DOSOS, n.o., Michalovská 73, 073 01 Sobrance – domov
sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko za roky 2011, 2012,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zameraná na kontrolu použitia finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu
pomoc v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v Agentúre podporovaného zamestnávania, n.o., Agátová 2, 076 35
Somotor – zariadenie núdzového bývania za roky 2011, 2012,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zameraná na kontrolu použitia dotácie poskytnutej podľa § 9 ods.12 písm. b) a c) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v Súkromnej základnej umeleckej škole, Kmeťova 23, 040 01 Košice,
zriaďovateľa: Juraj Sninský, Kuzmányho 39, Košice,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zameraná na kontrolu použitia dotácie poskytnutej podľa § 9 ods.12 písm. b) a c) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v Súkromnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, Štúrova 7, 042 70 Košice, zriaďovateľa: PhDr. Ľubomíra Gallová, Wurmova
6, 040 23 Košice,
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Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zameraná na kontrolu použitia dotácie poskytnutej podľa § 9 ods.12 písm. b) a c) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v Katolíckej základnej umeleckej škole sv. Jána Nepomuckého, Kossu
Schoppera 22, 048 01 Rožňava, zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo
Rožňava, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava,
Následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zameraná na kontrolu použitia dotácie poskytnutej podľa § 9 ods.12 písm. b) a c) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v Súkromnej základnej umeleckej škole, Pionierska 33, 044 14 Čaňa,
zriaďovateľa: Mgr. Vladimír Železňák – Umelecká spoločnosť GONG, Hemerkova 27,
040 23 Košice.

JUDr. Vojtech Farkaš
hlavný kontrolór
Košického samosprávneho kraja

V Košiciach dňa: 05.06.2013
Vyvesené dňa: 07.06.2013
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