V zmysle § 19e ods. 1 písm. d) zákona . 302/2001 o Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a uznesenia
Zastupite stva Košického samosprávneho kraja .2004/216 zo d a 21.6.2004 predkladám
správu o výsledkoch kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za obdobie mesiacov február a marec 2008 v lenení:
A. Kontrola bola vykonaná a ukon ená v SOU pôšt a telekomunikácií v Košiciach, v
Gymnáziu v Sobranciach a v Gymnáziu v Gelnici.
Kontrola je pred ukon ením v SOU dopravnom v Košiciach a vykonáva sa vo
Verejnej knižnici Jána Boccatia v Košiciach, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach
a v DD a DSS v Strážskom.
B. Na Úrade Košického samosprávneho kraja v hodnotenom období kontrola nebola
vykonaná.
Následné finan né kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie zákona . 502/2001
Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona . 303/1995 Z. z. o rozpo tových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákona .
431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení zákona . 562/2003 Z. z., zákona . 523/2003 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene zákona . 575/2001 Z. z. o organizácii innosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona . 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona . 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona . 553/2003 Z. z.
o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona . 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona . 286/1992 Zb. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a zákona . 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
V správe uvádzam iba závažnejšie nedostatky a preh ad o po te zistených
nedostatkov a ich finan nom vy íslení pod a jednotlivých subjektov je uvedený
v prílohe. Na internetovej stránke KSK (zastupite stvo) je pri správe o kontrole
uvedená aj rozšírená verzia pod a jednotlivých subjektov.

Stredné odborné u ilište pôšt a telekomunikácií, Košice
Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja vykonali
v ase od 7.1.2008 do 26.3.2008 následnú finan nú kontrolu, v rámci ktorej prekontrolovali
obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2007.
Závažné nedostatky boli zistené pri prenájme majetku, vo verejnom obstarávaní
a v platových pomeroch.
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Zmluvy o prenájme majetku boli uzatvorené v cene nižšej ako je cena obvyklá.
V troch prípadoch boli uzavreté zmluvy na prenájom nebytových priestorov, v ktorých cena
bola o 81 121,- Sk nižšia ako cena obvyklá za prenájom v Meste Košice.
Režijné náklady služieb pri prenájme v alších troch zmluvách boli dohodnuté nižšie
o sumu 5 799,- Sk, ako mali by pod a skuto ne vynaložených nákladov.
Cena za umiestnenie reklamy v 2 zmluvách bola dohodnutá o 564 859,-Sk menej, ako
je cena obvyklá.
Za prenájom telocvi ne si škola v kontrolovanom období taktiež dohodla prenájom
nižší o sumu 515 814,- Sk ako je cena obvyklá.
Nedostato ným zhodnocovaním majetku si znížila vlastné príjmy z prenájmu
hnute ného majetku o sumu 1 167 593,- Sk, ím došlo k porušeniu zákona o majetku
vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja.
Škola v roku 2006 obstarala celkom 30 druhov tovarov, služieb a prác v celkovej
sume 3 921 183,40 Sk bez DPH bez vykonania prieskumu trhu u dodávate ov predmetov
obstarávania.
V roku 2007
obstarali 18 druhov tovarov, služieb a prác v celkovej sume
1 624 979,59 Sk bez DPH bez vykonania prieskumu trhu u dodávate ov predmetov
obstarávania.
Obstaraním tovarov, služieb a prác bez vykonania prieskumu trhu došlo k porušeniu
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávate vykonal prieskum trhu na vykonanie komplexného energetického auditu
budov v roku 2007. Pod a Smernice KSK k verejnému obstarávaniu mala by ur ená a
zaevidovaná predpokladaná hodnota predmetu obstarávania a spracovaná správa
o vyhodnotení prieskumu trhu.
Taktiež pri obstaraní elektrorevízie nebola ur ená a zaevidovaná predpokladaná
hodnota predmetu obstarávania.
Nedodržaním povinností ur ených v smernici, ktorá bližšie špecifikuje, ktoré doklady
z vykonaného verejného obstarávania sa majú uchováva , došlo k porušeniu Smernice pre
zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, na uskuto nenie stavebných prác a na
poskytnutie služieb, koncesie a sú až návrhov v podmienkach
Košického
samosprávneho kraja a v podmienkach organizácií, ktorých zria ovate om je Košický
samosprávny kraj a následne k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
V roku 2006 uzavrela škola dohodu o vykonaní práce, pri om zamestnancovi odmenu
za splnenie pracovnej úlohy stanovila priaznivejšie o sumu 3 982,50 Sk, akoby bola odmena
zamestnanca vo verejnej službe v pracovnom pomere pri plnení rovnakej pracovnej úlohy,
ím došlo k porušeniu Zákonníka práce.
Nehospodárnym použitím verejných prostriedkov došlo k porušeniu zákona
o rozpo tových pravidlách verejnej správy a k porušeniu finan nej disciplíny v sume
3 982,50 Sk.
Škola v roku 2007 uzavrela dohodu o brigádnickej innosti študentov na vyu ovanie
odborného predmetu. Poverením vyu ovania na strednej škole zamestnancom, ktorý nesp a
kvalifika nú požiadavku vysokoškolského vzdelania druhého stup a došlo k porušeniu
zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Dohody o vykonaní práce uzatvárali tak, že pracovné úlohy nevymedzili výsledkom,
nevymedzili dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykona a uzatvárali dohody o vykonaní
práce v de , alebo v termíne po dni za atia výkonu práce. Neviedli evidenciu uzatvorených
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dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzavreté,
ím porušovali Zákonník práce.
V Oznámení o výške a zložení funk ného platu pri úprave funk ného platu
u zamestnancov pracujúcich na skrátený pracovný úväzok škola uvádza výšku jednotlivých
zložiek, ako aj hodnotu funk ného platu, ktorý by im patril pri plnom pracovnom úväzku
a nie hodnoty, ktoré zodpovedajú skuto nému funk nému platu uvedených zamestnancov
pod a ich úväzku. Zamestnávate teda neoznámil zamestnancovi zloženie a výšku jeho
skuto ného funk ného platu, ktorý mu na základe jeho úväzku priznáva, ím došlo k
porušeniu zákona o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
Podnikate skú innos vykonávala škola pod a svojich výsledkov so ziskom. V roku
2006 mali ma zisk 154 580,- Sk a v roku 2007 mal by zisk v sume 65 474,- Sk.
Kontrolou správnosti vy íslenia nákladov bolo zistené, že škola nezaú tovala do
nákladov odpisy majetku, ktorý sa používa na podnikanie a da z nehnute ností, ktoré sa
používajú na podnikanie.
Zisk z podnikate skej innosti v roku 2006 bol po zapo ítaní všetkých nákladov iba
v sume 77 295,- Sk a výsledok hospodárenia v roku 2007 nebol zisk, ale strata v sume
11 812,- Sk.
Nepoužitím ú tovných zásad a ú tovných metód, ktoré vedú k dosiahnutiu verného
zobrazenia skuto ností v ú tovnej závierke, pretože skreslili výsledok hospodárenia v
podnikate skej innosti došlo k porušeniu zákona o ú tovníctve.

Gymnázium v Sobranciach
Následná finan ná kontrola bola zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja vykonaná v ase od 8.1.2008 do 14.3.2008. Kontrolou bolo
prekontrolované obdobie rokov 2006 a 2007.
Závažnejšie nedostatky boli zistené vo verejnom obstarávaní, platových pomeroch,
v rozpo tovom hospodárení a v ú tovníctve.
Na základe dohody o vykonaní práce si škola dala vypracova smernicu k verejnému
obstarávaniu. Smernica bola spracovaná v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a
nebola spracovaná na podmienky gymnázia. Za spracovanie smernice bola vyplatená odmena
v sume 1 500,- Sk.
Neú inným použitím verejných prostriedkov došlo k porušeniu zákona
o rozpo tových pravidlách verejnej správy a k porušeniu finan nej disciplíny v sume
1 500,- Sk.
Radiátory a expanzné nádrže obstarali postupom zákazky s nízkou hodnotou. Oproti
cenovej ponuke úspešného uchádza a 47 403,- Sk bez DPH vyfakturoval uchádza vyššiu
sumu o 1 568,- Sk v neprospech obstarávate a, ktorá nebola zdôvodnená a odsúhlasená.
Nedodržaním princípu hospodárnosti došlo k porušeniu zákona o verejnom
obstarávaní a nehospodárnym použitím verejných prostriedkov došlo k porušeniu zákona
o rozpo tových pravidlách verejnej správy a k porušeniu finan nej disciplíny v sume
1 568,- Sk.
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Gymnázium dodávate a mäsa a mäsových výrobkov vybralo podprahovou metódou
s nižšou cenou napriek tomu, že predpokladaná cena predmetu obstarávania bola v sume
400 880,- Sk bez DPH a teda mali použi podprahovú metódu s vyššou cenou a nie
podprahovú metódu s nižšou cenou.
Takisto potravinársky tovar v predpokladanej cene predmetu obstarávania v sume
313 739,- Sk bez DPH obstarali podprahovou metódou s nižšou cenou a nie podprahovou
metódou s vyššou cenou.
Zmluva o dodávke mrazených výrobkov s predpokladanou cenou predmetu
obstarávania bola uzavretá bez prieskumu trhu. Pri zadávaní zákazky na rekonštrukciu
elektroinštalácie v sume 417 718,- Sk bez DPH v roku 2006 došlo k spochybneniu celého
procesu obstarávania a k porušeniu základných princípov verejného obstarávania.
Gymnázium bez toho, aby vybralo dodávate a projektovej dokumentácie a na základe výkazu
výmeru, ktorý je sú as ou projektovej dokumentácie zaslalo cenovo nevyplnený výkaz
výmer uchádza om, sa dohodlo s vybraným uchádza om, ktorý získal zákazku, že projektovú
dokumentáciu spracuje ním vybratý projektant, ktorému aj tento uchádza zaplatil za
projektovú dokumentáciu.
Pre vyhodnocovanie cenových ponúk zriadili komisiu pod a zákona o verejnom
obstarávaní. lenovia komisie nepodpísali estné vyhlásenie, že nenastali skuto nosti, pre
ktoré nemôžu by lenom komisie.
Verejný obstarávate pri zákazkách s nízkymi hodnotami nie je povinný zria ova
komisiu na vyhodnocovanie cenových ponúk. Ak však komisia bola zriadená v zmysle
ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, tak verejný obstarávate bol povinný pri jej
innosti dodržiava príslušné ustanovenie zákona.
Vo vyššie uvedených prípadoch došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Zamestnávate v rozhodnutiach o plate pedagogických zamestnancov nezaokrúh oval
príplatky za innos triedneho u ite a na celé desiatky korún nahor, ím došlo k porušeniu
zákona o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Gymnázium nemá vedenú evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
Dohody o vykonaní prác, v niektorých prípadoch neboli uzatvorené najneskôr de pred
d om za atia výkonu dohodnutej práce. V dohodách nebola vymedzená pracovná úloha
a nebola dohodnutá odmena za vykonanú prácu.
V roku 2007 uzatvorila škola dohody o pracovnej innosti na vyu ovanie predmetov
v školskom roku. Vyu ovanie uvedených predmetov nie je príležitostná innos , ale je
innos ou, ktorá sa vykonáva pravidelne a preto sa mali uzatvori so zamestnancami
pracovné zmluvy.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu Zákonníka práce.
K dohodám o pracovnej innosti nie sú priložené doklady o bezúhonnosti, ím došlo
k porušeniu zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Vyu ujúci náboženskej výchovy nemali menovací dekrét od príslušného diecézneho,
alebo dištriktuálneho biskupa, ím došlo k porušeniu Vyhlášky Ministerstva školstva SR
. 41/1996.
Škola na darovací ú et, ktorý je mimorozpo tovým ú tom zaú tovala sumu 4 111,Sk. Tieto pe ažné prostriedky získala od dodávate ov potravín ako spätný bonus za
odobraté množstvo potravín do školskej jedálne. Bonus však nie je dar.
Na mimorozpo tovom darovacom ú te sa vedú finan né prostriedky prijaté od iných
subjektov na základe darovacej zmluvy.
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Nesprávnym zaú tovaním príjmov došlo k porušeniu
zákona o rozpo tových
pravidlách verejnej správy a nedodržaním ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými
prostriedkami došlo k porušeniu finan nej disciplíny v sume 4 111,- Sk.
Príjmy za stravné v školskej jedálni zatriedili nesprávne v rozpo tovej klasifikácii v
kategórii 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku do podpoložky 212 003
Z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Nesprávnym uplatnením rozpo tovej klasifikácie došlo k porušeniu zákona
o rozpo tových pravidlách verejnej správy a Opatrenia MF SR . MF/010 175/2004-42.
O záväzkoch vyplývajúcich z dodávate ských faktúr ú tovali až
po úhrade
jednotlivých faktúr tak, že na základe výpisu z ú tu zaú tovali vznik záväzku a zárove
zníženie záväzku v ten istý de a tým istým ú tovným dokladom.
Záväzky vo i dodávate om za nákup potravín pre školskú jedále škola ú tovala
nesprávne na ú te 325 – Ostatné záväzky, pretože tu sa ú tujú ostatné krátkodobé záväzky.
Na ú te 379 - Iné záväzky ú tovali každý mesiac nesprávne
záväzky vo i
zamestnancom, ktoré vyplynuli z ešte nevyplatených istých miezd ur ených na prevod na
osobné ú ty zamestnancov.
Tvorbu sociálneho fondu ú tovali na základe výpisu z ú tu sociálneho fondu
nesprávne na stranu MD ú tu 243 - Bežné ú ty finan ných fondov a na stranu D ú tu 952
– Záväzky zo sociálneho fondu.
Prevod pe ažných prostriedkov z rozpo tového ú tu na ú et sociálneho fondu
nesprávne ú tovali na stranu MD ú tu 420 – Služby a na stranu D ú tu 232 - Vkladový
výdavkový rozpo tový ú et.
Fyzická inventúra hmotného majetku sa nevykonávala ku d u zostavenia ú tovnej
závierky, t. j. k 31.12. a preto ú tovná jednotka mala vykona porovnanie stavu majetku
zisteného pri fyzickej inventúre so stavom majetku ku d u zostavenia ú tovnej závierky. Po
vykonaní fyzickej inventúry bol obstaraný majetok, ktorý podlieha inventarizácii.
Na inventúrnych súpisoch chýba názov a sídlo ú tovnej jednotky, de za atia a de
ukon enia inventúry.
K inventariza nému zápisu o vykonaní inventarizácie u dlhodobého hmotného,
nehmotného a drobného majetku sú pripojené inventúrne súpisy, na ktorých sa
nenachádzajú podpisy lenov inventariza nej komisie a hmotne zodpovedných osôb.
Na inventariza ných zápisoch o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov
k 31.12.2006 a k 31.12. 2007 nie je uvedené porovnanie skuto ného stavu majetku
a záväzkov uvedených v inventúrnych súpisoch so stavom majetku a záväzkov vedeným
v ú tovníctve a nie je uvedený ani výsledok porovnania týchto stavov.
Škola nevypracovala inventariza ný zápis o dokladovej inventúre záväzkov (stav na
ú toch 325, 336, 342, 379) v kontrolovanom období, v ktorom by uviedol porovnanie
skuto ného stavu záväzkov so stavom v ú tovníctve.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o ú tovníctve a
Opatrenia MF SR . 24501/2003-92.

Gymnázium v Gelnici
Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja vykonali
v ase od 9.1.2008 do 6.3.2008 následnú finan nú kontrolu, v rámci ktorej prekontrolovali
obdobie roka 2006 a.2007.
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Závažnejšie nedostatky boli zistené v správnosti financovania bežných výdavkov, vo
verejnom obstarávaní, v platových pomeroch a v ú tovníctve.
Škola prijímala na príjmový ú et aj pe ažné prostriedky získané z dobropisov od
dodávate ov potravín do školskej jedálne (množstevný rabat) za dodávky poskytnuté v danom
rozpo tovom roku (v roku 2006 v celkovej sume 854 Sk, v roku 2007 v celkovej sume 933
Sk).
Dobropisy za dodávky potravín majú by prijímané na stravovací ú et (bežný ú et
školského stavovania) po as rozpo tového roka, alebo na príjmový ú et ak ide o dobropisy za
dodávky hradené v predchádzajúcom rozpo tovom roku.
V roku 2006 neprevádzali príjmy v sume 1 604,- Sk, ktoré vznikli ako úroky pripísané
štátnou pokladnicou na bankový (výdavkový) ú et, ale zapo ítavali príjmy z úrokov
s bankovými poplatkami za operácie na bankových ú toch. Príjmy z úrokov mali by správne
prevedené na príjmový ú et.
Vzájomné zapo ítanie príjmov a výdavkov je v rozpo tovej organizácii prípustné, ak
ide o dodato nú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpo tovom roku,
ktorou iný subjekt refunduje rozpo tovej organizácii výdavky, ktoré za neho zaplatila.
Nevedením finan ných prostriedkov na správnom ú te došlo k porušeniu zákona
o rozpo tových pravidlách verejnej správy.
Nedodržaním ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo
k porušeniu finan nej disciplíny v celkovej sume 3 391,- Sk.
Škola obstarala v roku 2007 ovocie a zeleninu v sume 97 697 Sk bez DPH, mlieko a
mlie ne výrobky v sume 48 457 Sk bez DPH, brav ové a hovädzie mäso v sume 218 960 Sk
bez DPH bez vykonania prieskumu trhu, ím došlo k porušeniu zákona o verejnom
obstarávaní.
Zamestnanec bol zamestnaný v škole ako pedagóg, pri om nemal ukon ené
vysokoškolské vzdelanie druhého stup a a teda nesp al kvalifika ný predpoklad vzdelania
uvedený v katalógu.
alej bolo zistené, že v osobnom spise zamestnanca bol doložený výpis registra
trestov a nie odpis registra trestov na preukázanie bezúhonnosti.
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o výkone práce vo verejnom
záujme a zákona o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Škola uzatvárala dohody o vykonaní práce bez uvedenia doby, v ktorej sa má pracovná
úloha vykona a predpokladaný rozsah práce, ím došlo k porušeniu Zákonníka práce.
V jednej z dohôd o pracovnej innosti nebol uvedený dohodnutý rozsah pracovného
asu. V niektorých prípadoch boli uzavreté dohody o pracovnej innosti na výu bu predmetov
napriek tomu, že to nie je príležitostná innos , ale pravidelná innos , ím došlo k
porušeniu Zákonníka práce.
Pri ú tovaní hotovostných výdavkov škola neú tovala v priebehu mesiaca každý
hotovostný výdavok samostatne, ale hotovostné výdavky rovnakého charakteru (napr.
cestovné, poštovné) zaú tovala jednou kumulatívnou sumou v posledný de v mesiaci.
Správne ú tovné zápisy mali by v priebehu ú tovného obdobia vykonávané priebežne.
Škola v roku 2006 neú tovala o záväzkoch a v roku 2007 neú tovala o záväzkoch
školského stravovacieho zariadenia na ú et 321-Dodávatelia. Ú tova o záväzkoch mala škola
pri vzniku záväzku.
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V roku 2006 a 2007 neú tovali pri vystavení faktúr (za refakturáciu vody a elektriny)
pre odberate a o vzniku poh adávky na ú te 316-Ostatné poh adávky. Škola zaú tovala iba
príjem finan ných prostriedkov za vystavené faktúry po pripísaní prostriedkov na ú et
organizácie.
Po zú tovaní hrubých miezd na strane D ú tu 331, následne po zaú tovaní zákonných
odvodov nesprávne preú tovali sumu istých miezd na ú et 379, z ktorého boli odú tované
pri úhrade na osobné ú ty zamestnancov.
Úhrady preddavkových faktúr a následné zaú tovanie ú tovných prípadov neú tovali
na ú te 314-Poskytnuté prevádzkové preddavky, ale priamo ú tovali o výdavku (v roku 2006)
a na ú et 321 Dodávatelia (v roku 2007).
Obstaranie kuchynských strojov v roku 2006 neú tovali na ú te 042. Faktúra bola
zaú tovaná priamo na ú et 022.
Inventúrne súpisy majetku neobsahovali sídlo právnickej osoby, de za atia inventúry,
de skon enia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby
za príslušný druh majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za
zistenie skuto ného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o ú tovníctve
a Opatrenia MF SR . 24 501/2003-92.
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P. .

Subjekt

1
1

2

3

Gymnázium Sobrance

Gymnázium Gelnica

SOU pôšt a
telekominikácií

Celkový
po et
kontrolných
zistení (po et
prípadov)

Kontrolné
zistenia
finan ne
vy íslené
(po et
prípadov)

Ostatné
kontrolné
zistenia
finan ne
nevy íslené
(po et
prípadov)

Tabu ka . 1

Kontrolné zistenia finan ne vy íslené
Porušenie finan nej disciplíny
Penále a
Porušenie finan nej disciplíny
- § 31 ods. 1 písm. a) až n) - pokuta (v Sk)
(v Sk)
Celkom (v
Sk)

Z toho odvod
za porušenie
FD (v Sk)

5

6

7

Porušenie
finan nej
disciplíny,
penále a
pokuta spolu
(v Sk)
8 (5+7)

Nehospodárne,
Ostatné
neefektívne a
kontrolné
neú inné
zistenia (v Sk)
použitie
finan ných
prostriedkov
(v Sk)
9

10

Zistenia
celkom (v Sk)

2 (3+4)

3

4

11 (8+9+10)

58

3

55

7178,8

0

0

0

0

180

7358,8

28

5

23

3391,44

0

0

0

0

365114

368505,44

89

57

32

3982

0

0

0

7651729

7655571

4

Príloha k správe o výsledkoch kontroly

5
6
7
8
9

10

P. .

Subjekt

1
1

Gymnázium
Sobrance

2

Gymnázium
Gelnica

3

SOU pôšt a
telekomunikácií

Porušenie finan nej disciplíny
Nehospodárne,
použitie
prekro enie neopráv.
ostatné Porušenie
použitie
nehospod.,
ver.prostr. v.pr. nad
lehoty na
prevzatie neefektívne, porušenia finan nej neefektívne
v rozpore
použitie
rámec
záväzku,
neú inné FD (písm. disciplíny a neú inné
použitie
s
oprávnenia, ver. prostr. porušenie
vynaklad.
k) až n)) - celkom
finan ných
ur eným ... (písm. b) (písm. e)) rozp.opatr. ver. prostr.
(v Sk)
prostried.
ú elom
až d))
...(písm. f) (písm. j))
(v Sk)
(písm. a))
až i))

2

3

4

5

6

7

3068

8 (2až7)

9

Nepoužívanie
metód a
postupov
verejného
obstarávania (v
Sk)

Nedosiahnutie
výnosov
ur ených
v rozpo te
(v Sk)

10

11

Ostatné kontrolné zistenia
alšie
Nesprávne Nesprávne
zistenia
nakladanie ú tovanie
(v Sk)
nezaradené
s
(v Sk)
majetkom
likvidácia
bez
schválenia
ZKSK (v
Sk)
12

13

14

Tabu ka . 2
Ostatné
kontrolné
zistenia
spolu (v
Sk)

15 (10až14)

4110,8

7178,8

3391,44

3391,4

36514

365114

3982

7651729

7561729

3982

4

5

6

7

8

9

11

180

180

P. .

subjekt

Ostatné kontrolné zistenia finan ne nevy
zákon o
zákonník
zákon o
verejnom
práce, zákon
majetku
obstarávaní
o vrejnej
VÚC
službe, zákon
o výkone
práce ...,
zákon o
odme ovaní...

zákon o
rozpo tových
pravidlách

zákon o
finan nej
kontrole a
vnútornom
audite

zákon o
ú tovníctve

1

2

3

4

5

6

7

1

Gymnázium
Sobrance

2

2

10

6

6

2

Gymnázium Gelnica

0

2

9

4

3

SOU pôšt a
telekomunikácií

2

4

6

íslené
ostatné
všeobecne
záväzné
právne
predpisy

Tabu ka . 3
predpisy
KSK

interné
predpisy
kontrolovaného
subjektu /
ostatné

po et
prípadov
spolu

8

9

10

11 (2 až 10)

6

10

4

9

55

5

0

3

0

0

23

7

1

1

0

11

32

4
5
6
7
8
9

12

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK:
/Title
()
/Subject
(D:20080423135753)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20080423135753)
/CreationDate
(celkovar)
/Author
-mark-

