V zmysle § 19e ods. 1 písm. d) zákona . 302/2001 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 október a november 2010 v lenení:

A. Kontrola bola
vykonaná a ukon ená v
Nemocnici s poliklinikou, a.s. v Trebišove,
v Gymnáziu, Šrobárová 1v Košiciach, v Kultobine, spol. s r.o. v Košiciach, v Ma arskom
spolo enskom a kultúrnom zväze na Slovensku - Csemadok, Oblastný výbor Košice - okolie v
Moldave nad Bodvou, v Združení Forsa v Košiciach, v Slovenskom zväze kulturistiky, fitness
a body fitness v Košiciach, v Záujmovom združení právnických osôb pre rozvoj podnikania
v regióne vo Ve kých Kapušanoch, vo Zväze diabetikov Slovenska, Základná organizácia
Michalovce v Michalovciach, v Obci Parchovany a v Obci Zemplínska Teplica.
Kontrola je vykonávaná v Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice, v
Školskom internáte, Medická 2, Košice, v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rož ava, a.s.,
Rož ava,
B. Na Úrade Košického samosprávneho kraja bola vykonaná a ukon ená následná finan ná
kontrola poskytovania dotácií pod a VZN . 3/2006 o poskytovaní dotácií.

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 v znení neskorších
predpisov, zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov, zákona . 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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, 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 znení neskorších
predpisov.
V správe uvádzam iba závažnejšie nedostatky. Preh ad o po te zistených nedostatkov
a ich finan nom vy íslení pod a jednotlivých subjektov je uvedený v prílohe . 1. Na
internetovej stránke KSK (zastupite stvo) je pri správe o kontrole uvedená aj rozšírená
verzia pod a jednotlivých subjektov.
Uvádzanie pojmu „porušenie zákona“ je stanovené v § 17 zákona . 502/2001 Z. z. o
finan nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Nemocnica s poliklinikou, a.s. v Trebišove
Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja vykonali kontrolu
finan ného hospodárenia, verejného obstarávania a nakladania s majetkom v zmysle všeobecne
záväzných predpisov v ase od 7.09.2010 do 4.11.2010. Kontrola bola vykonaná za obdobie od
1.1.2008 do 31.12.2009.
Závažné nedostatky boli zistené v nehospodárnom a neefektívnom nakladaní s finan nými
prostriedkami, vo verejnom obstarávaní a menej závažné v personálnej oblasti a ú tovníctve.
Výsledkom hospodárenia nemocnice v roku 2008 bol zisk v sume 27 192,19 € a v roku
2009 bola strata v sume 915 532,74 €. Tento výsledok hospodárenia nezah a náklady na odpisy
prenajatého dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v plnej výške.
Nájomné bolo stanovené podstatne nižšie, ako sú odpisy z dôvodu zlej finan nej situácie
nemocnice. Náklady na odpisy zahrnuté v nákladoch Úradu Košického samosprávneho kraja
predstavujú v roku 2008 sumu 730 384,84 € a v roku 2009 sumu 599 269,96 €. Rozdiel po
odpo ítaní nájomného predstavuje v roku 2008 sumu 571 081,86 € a v roku 2009 sumu 537 720,08
€. O uvedené sumy by bol výsledok hospodárenia nižší,
t. j. hospodárskym výsledkom
nemocnice v roku 2008 by bola strata v sume 543 889,67 € a v roku 2009 by bola strata
v sume 1 453 252,82 €.
Náklady predstavovali v roku 2008 sumu 13 579 338,98 € a v roku 2009 sumu
12 775 716,74 €, to znamená, že náklady boli vyššie v roku 2009 oproti roku 2008 o sumu
139 102,69 €. Najvyšší nárast nákladov bol v mzdách zamestnancov, ktoré boli upravené
od 01.12.2008. Mzdy v roku 2008 oproti roku 2009 sú vyššie o sumu 767 214,80 €, náklady na
zákonné sociálne poistenie o sumu 244 128,67 € a náklady na odpisy dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku vzrástli o sumu 60 572,01 €, zakúpeného z prostriedkov organizácie v roku
2009 oproti roku 2008. Ostatné pokuty a penále predstavujú nárast v roku 2009 oproti roku 2008
o sumu 11 958,30 €. Ide o pokuty a penále z revízií a kontrol, sank né úroky za neuhradenie faktúr.
Úroky z omeškania (ú et 562), t.j. náklady na úroky za neuhradenie faktúr predstavujú v roku 2009
sumu 21 517,49 € a sú vyššie oproti roku 2008 o sumu 11 312,26 €.
Mzdy v nemocnici v roku 2009 oproti roku 2008 vzrástli celkom o 6,71 %.
Najdynamickejšie rástli mzdy lekárov o 13,02 %, o je temer dvojnásobok priemerného nárastu
miezd a zamestnancov THP II, ktorých mzdy medziro ne narástli o 10,67 %. Mierne zvýšenie
priemerných miezd u niektorých kategórií zamestnancov bolo spôsobené prijímaním nových
zamestnancov za motiva né platy (najmä lekárov), aby sa zabezpe il potrebný po et zamestnancov
na jednotlivých pracoviskách.
Z porovnania priemerných miezd vyplýva, že okrem kategórie „farmaceuti“ sú vo všetkých
ostatných kategóriách zamestnancov priemerné mzdy nižšie, ako je celoslovenský priemer
nemocníc VUC aj ako priemer nemocníc, ktoré sú akciovými spolo nos ami.
Ostatné náklady zaú tované na príslušných ú toch boli v roku 2009 oproti roku 2008 nižšie.
Celkové výnosy predstavovali v ú tovníctve sumu 13 579 338,98 € v roku 2008 a v roku
2009 predstavovali sumu 12 775 716,74 €. Pokles výnosov nastal v roku 2009 oproti roku 2008
o sumu 803 622,24 €, t. j. o 5,92 %.
Skuto né výkony pre zdravotné pois ovne v roku 2008 boli v sume
11 164 144,47 €
a v roku 2009 v sume 10 749 251,30 €, t.j. nastal medziro ný pokles výkonov o sumu
414 893,17 €, t.j. o 3,72 %.
V roku 2009 oproti roku 2008 sa nemocnici nepodarilo dosiahnu vyššie zmluvné objemy
výkonov od všetkých zdravotných pois ovní. Zmluvný finan ný objem znížila VŠZP a.s. o sumu
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280 521,36 € a zdravotná pois ov a Apollo, a.s. o sumu 4 607,04 €. Zmluvný objem zvýšila
Spolo ná ZP a.s. o sumu 126 041,83 € a zdravotná pois ov a Dôvera, a.s. o sumu 116 620,86 €.
Všetky tieto zmluvné objemy sú nízke.
Nepriaznivý stav hospodárenia v roku 2008 a 2009 ovplyv oval na strane výnosov nízky
ro ný zmluvný objem výkonov zo strany zdravotných pois ovní (suma 7 997 581,89 €
v roku 2008 a suma 7 999 496,90 € v roku 2009). alej to, že nehradené výkony medziro ne
vzrástli o 54,71 % v roku 2009 (v roku 2008 predstavovali sumu 739 316,88 € a v roku 2009 sumu
1 143 846,33 €) a tiež výrazne prekra ovanie výkonov, ktoré boli uznané, ale nehradené z dôvodu
prekro enia zmluvného objemu, ktoré medziro ne narástli o 150 586,03 €, t.j. o 41,94 % (suma
359 039,31 € v roku 2008 a suma 509 625,34 € v roku 2009).
Neefektívne boli vynaložené náklady na uznané a nehradené výkony od zdravotných
pois ovní z dôvodu prekro enia zmluvného objemu v roku 2008 cca v sume 358 321,- €
a v roku 2009 cca v sume 545 299,- € (náklady boli vypo ítané pomernou as ou celkových
nákladov k celkovým výnosom).
Nehospodárne vynaložené náklady na neuznané a nehradené výkony boli v roku 2008
cca v sume 379 517,- € a v roku 2009 cca v sume 678 616,- €.
Je nevyhnutné neustále sledova stav výkonov vo vz ahu k zmluvným objemom, aby
v prípade nutnosti bolo možné regulova uskuto ovanie výkonov.
Pod a vyjadrenia riadite a nemocnice, „nemocnica je cie ovým zariadením pre lie bu
a hospitalizáciu pacientov v prípade pandémie chrípky, alebo pri iných pandemicky prebiehajúcich
ochoreniach. Až vyše 90 % zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je
poskytovaná ako neodkladná zdravotná starostlivos . Zdravotné pois ovne neuhrádzajú služby
poskytované na ambulanciách centrálneho príjmu, pri om zákonom stanovenou povinnos ou
poskytovate a je prevzia na ošetrenie každého neodkladného pacienta, ba aj privezeného m tveho
pacienta. Vzh adom na uvedené, nemocnica plní množstvo povinností, z ktorých je ve ká as
vykonávaná bez úhrady, pri om povinnos vykonáva tieto služby je uložená zákonom.
Kým nebude financovanie zdravotníctva komplexne riešené, resp. kým nebude ur ený
rozsah hradenej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytovate musí poskytnú , bude tvorba
nadlimitných výkonov v ur itom rozsahu nevyhnutná.
Kontrolou ú tovných dokladov bolo zistené, že nemocnica vypláca mesa ne náhradu v sume
3 926,80 Sk (130,34 €) za stratu na zárobku 4 poškodeným po skon ení práceneschopnosti pri
uznaní invalidity alebo iasto nej invalidity aj po dov šení 65 rokov veku.
Traja zo štyroch poškodených dov šili vek 65 rokov v rokoch 1989 – 1995. Z uvedeného
vyplýva, že neoprávnene nemocnica vyplácala ro ne 45 822,- Sk (1 521,01 €).
Nehospodárne boli vynaložené finan né prostriedky v kontrolovanom období na
vyplácanie neoprávnenej náhrady zamestnancom za stratu na zárobku v sume 91 644,- Sk
(3 042,02 €).
Medzi nehospodárne náklady patria aj penále a úroky z omeškania úhrad, ktoré v roku
2008 predstavujú sumu 14 818,69 €, ale v roku 2009 je to už suma 38 089,25 €, ktoré
nemocnica zaplatila za oneskorenú úhradu dodávate ských faktúr.
Pri kontrole dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní bolo zistené nehospodárne
nakladanie s finan nými prostriedkami.
Záväzky sú v roku 2009 oproti roku 2008 vyššie o 858 100,- €, z toho vo i dodávate om
v sume 366 789,30 € z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti, z toho záväzky vo i dodávate om
po lehote splatnosti k 31.12.2008 predstavujú sumu 758 182,- € a k 31.12.2009 predstavujú sumu
2 272 703,- €.
Dôvodom platobnej neschopnosti je od 01.12.2008 zvýšenie tarifných platov zamestnancov
o 7 % (Vyššia kolektívna zmluva), teda aj zvýšenie nákladov na odvody do pois ovní, ale aj
zníženie zazmluvneného finan ného objemu výkonov zo strany Všeobecnej zdravotnej pois ovne
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mesa ne o sumu 55 151,36 € (1 661 490,- Sk), zánik Európskej zdravotnej pois ovne, vo i ktorej
predstavujú poh adávky v sume 136 617,- €, oneskorené úhrady od zdravotných pois ovní,
vykonanie zdravotníckych výkonov, ktoré neboli uznané zdravotnými pois ov ami, o znamená,
že neboli uhradené. V roku 2008 nehradené zdravotné výkony predstavujú sumu 739 316,88 €
a v roku 2009 sumu 1 143 846,33 €.
Nemocnica pri rokovaniach s pois ov ami o uznanie vyššieho finan ného
objemu
zazmluvnených zdravotných výkonov bola neúspešná, následkom oho je nedostatok finan ných
prostriedkov na zaplatenie záväzkov.
Košický samosprávny kraj v roku 2009 poskytol nemocnici návratnú finan nú výpomoc na
oddlženie záväzkov za dodávky liekov v sume 166 970,- €. Kontrolou úhrad nebolo zistené
uprednost ovanie dodávate ov.
Poh adávky medziro ne vzrástli o sumu 23 021,80 €. Ku d u 31.12.2008 nemocnica eviduje
poh adávky po lehote splatnosti v sume 170 882 € a k 31.12.2009 v sume 196 724,- €,
z toho
poh adávka vo i Európskej zdravotnej pois ovni, ktorá je v likvidácii predstavuje v roku 2008
aj v roku 2009 sumu 136 617,- €. Poh adávka bola uplatnená u správcu konkurznej podstaty a je
vymáhaná prostredníctvom súdu. Vo i zdravotným pois ovniam poh adávky k 31.12.2009
predstavujú sumu 2 129 499 € (v sume nie sú zahrnuté poh adávky za nadzmluvné výkony).
Nemocnica v roku 2008 nepostupovala pod a zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovaru, uskuto nenie stavebných prác a poskytnutie služieb v celkovej sume
235 657,53 € (7 099 419,- Sk) bez DPH a v roku 2009 v celkovej sume 132 828,77 €
(4 001 599,- Sk) bez DPH, ím došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní a Smernice
KSK . 4/2007.
Verejný obstarávate v roku 2008 vykonal postupom podprahovej zákazky obstaranie
digitalizéra v sume 52 778,- € bez DPH. V rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní požadovala
nemocnica preukázanie osobného postavenia. Nesprávne vyhodnotili splnenie obchodných
podmienok úspešného uchádza a, pretože nesplnil podmienku, ím došlo k porušeniu princípu
rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie uchádza ov.
Pri obstarávaní stolového rastlinného oleja s predpokladanou hodnotou 4 604,- € preplatili
dodávate ovi oleja oproti ponuke, ktorú predložil o 675,60 € viac. V danom prípade vybrali
uchádza a s vyššou cenovou ponukou.
Podprahovou metódou obstarali laparoskopickú vežu pre COS v sume 66 262,- €
bez
DPH. Jedného z uchádza ov vylú ili aj na základe nesprávne stanovených podmienok. Podmienky
stanovili diskrimina ne a zavádzajúce, ím došlo k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania
a princípu nediskriminácie uchádza ov. Informáciu o uzatvorení zmluvy s úspešným uchádza om
nezaslali Úradu pre verejné obstarávanie.
V roku 2009 obstarali postupom zákazky s nízkou hodnotou opera ný stôl, pri om verejný
obstarávate opätovne zaslal výzvu na predloženie cenovej ponuky uchádza ovi, u ktorého zis oval
predtým písomne predpokladanú hodnotu zákazky, ím došlo k porušeniu princípu transparentnosti
a princípu rovnakého zaobchádzania.
Obstaranie hysteroskopu v sume 4 367,- € verejný obstarávate vykonal tak, že vyhodnotil
nesprávne aj cenovú ponuku, ktorá došla po lehote na predkladanie ponúk, ím došlo k porušeniu
princípu transparentnosti.
Dodanie pekárenských výrobkov s predpokladanou hodnotou 25 533,97 € zabezpe ovali
postupom zákazky s nízkou hodnotou. Ako kritérium hodnotenia ponúk nesprávne stanovili cenu
s DPH. V dôsledku nesprávneho prepo tu sumy s DPH vybrali uchádza a s vyššou cenou o sumu
551,10 €, ako bola ponuka neúspešného uchádza a.
Vo všetkých uvedených, ale aj alších hodnotených prípadoch obálky s doru enými
cenovými ponukami verejný obstarávate neevidoval, neozna il prezen nou pe iatkou s dátumom
doru enia, resp. chýba prezen ná pe iatka a je iba ru ne dopísaný dátum doru enia cenovej ponuky.
Po otvorení obálky obsah obálky, teda záznam nebol ozna ený spisovým íslom a zaevidovaný
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v registratúrnom denníku. Verejný obstarávate nevypracoval správu z vyhodnotenia prieskumu
trhu.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní
a Smernice KSK . 4/2007.
Dokumentácia o prevádzke motorových vozidiel bola vedená neúplne, nepresne a údaje
v dokumentácii v mnohých prípadoch nepreukazovali skuto nos . Bol zistený napr. nesúlad medzi
spotrebou PHM a po tom ubehnutých kilometrov. Opravy v dokumentácii autoprevádzky sú
opravované prepisovaním alebo bielením pôvodných údajov tak, že pôvodné údaje nie sú itate né
a z opravy nie je jasné, kto a kedy opravu vykonal.
Záväzky vo i zamestnancom vyplývajúce z nevyplatených istých miezd ur ených na
prevod na osobné ú ty zamestnancov ú tovali v kontrolovanom období nesprávne na ú te 379 - Iné
záväzky.
Neuplatnenú da z pridanej hodnoty ú tovali nesprávne na ú te 548 - Ostatné prevádzkové
náklady. Na tomto ú te je zaú tovaná suma neuplatnenej DPH na vstupe pripadajúcej na náklady,
ktoré sú oslobodené od dane, napr. spotreba potravín pre pacientov nemocnice, energií ...
a obstaraný dlhodobý majetok, o skres uje výšku nákladov na jednotlivých nákladových ú toch.
Z uvedeného vyplýva, že náklady uvedené na ú toch 501 - Spotreba materiálu (potraviny), 502 Spotreba energie, 518 - Ostatné služby, nie sú vy íslené správne. Neuplatnená da z pridanej
hodnoty má by sú as ou ceny za dodaný materiál, energií alebo službu.
Nemocnica dodáva na oddelenia lieky a špeciálny zdravotnícky materiál v baleniach, ktoré
ú tuje priamo do spotreby, teda neú tuje skuto nú spotrebu liekov a špeciálneho zdravotníckeho
materiálu v kusoch. Taktiež nevykonáva inventarizáciu zdravotníckeho materiálu na jednotlivých
oddeleniach (lieky, ŠZM, diagnostiká) ani k 31.12. bežného roka.
Táto ú tovná operácia má vplyv na vy íslenie výsledku hospodárenia.
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o ú tovníctve a Opatrenia MF SR .
23 054/2002-92.
Jeden z vedúcich zamestnancov vykonával v kontrolovanom období inú zárobkovú innos
v predmete innosti, ktorý je zhodný s predmetom innosti zamestnávate a, a to bez
predchádzajúceho súhlasu zamestnávate a.
Zamestnávate uzatváral s fyzickými osobami dohody o vykonaní práce, v ktorých
pracovná úloha nebola vymedzená výsledkom.
Nemocnica uzatvárala dohody o vykonaní práce nesprávne aj v de za iatku plnenia
pracovnej úlohy.
V prípade dohôd o vykonaní práce na upratovanie priestorov nemocnice dohodnutú odmenu
za splnenie pracovnej úlohy vyplácali mesa ne, pri om nebola medzi ú astníkmi dohodnutá as
pracovnej úlohy, za ktorú sa vyplatí príslušná as odmeny.
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu Zákonníka práce.
Nemocnica k správe nepodala námietky.

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Následná finan ná kontrola bola zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja vykonaná v ase od 28.9.2010 do 5.11.2010. Prekontrolované bolo obdobie
od 1.1.2008 do 31.12.2009.
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Nedostatky boli zistené vo verejnom obstarávaní, v personálnej oblasti, v hospodárení
s majetkom, v ú tovníctve, v správnosti financovania a vo finan nej kontrole.
Postupom zákazky s nízkou hodnotou nepostupovali pri dodaní tovarov a služieb
v hodnotenom období v celkovej sume 62 575, - €, ím došlo k porušeniu zákona o verejnom
obstarávaní a Smernice KSK . 4/2007.
Zamestnávate v rozhodnutí o plate v dôsledku nesprávneho zapo ítania odbornej praxe
priznal nesprávne zamestnankyni nižšie zvýšenie platovej tarify, ako jej patrilo. Za kontrolované
obdobie takto vyplatil zamestnankyni nižší plat o 17, 92 €.
Vo viacerých prípadoch v roku 2009 ur il zamestnávate zamestnancom osobný príplatok
pevnou sumou nezaokrúhlenou na 50 eurocentov.
Vedúci zamestnanci školy nedeklarovali svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia
na miesto vedúceho zamestnanca a do 31. marca každého kalendárneho roka.
Neuzatvorili v dvoch prípadoch dohody o vykonaní práce najneskôr de pred d om za atia
výkonu práce.
So zamestnanky ou uzavreli dohodu o vykonaní práce bez vymedzenia doby, v ktorej sa
má pracovná úloha vykona .
Dve dohody o pracovnej innosti boli uzavreté bez uvedenia dohodnutej práce.
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu zákona o odme ovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákona o výkone práce vo verejnom
záujme a Zákonníka práce.
Budovy gymnázia a skladu sú v poistnej zmluve poistené v spolo nej cene tak, že
v databáze budov, ktoré sú poistené, je rozpísaná budova skladu a len v poznámkach je uvedené,
že dohodnutá spolo ná poistná suma platí pre dve budovy.
Budovy nie sú dostato ne chránené pre prípad poškodenia alebo zni enia, nako ko nie je
dohodnutá poistná hodnota pre každú budovu zvláš , ím došlo k porušeniu zákona o majetku
vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja.
Prenájmom nebytových priestorov za ú elom umiestnenia nápojového automatu a
prevádzkovania školského bufetu v nižšej sume, než je cena obvyklá, si znížili príjmy z nakladania
s majetkom o sumu 770,10 € , ím došlo k porušeniu zákona o majetku vyšších územných
celkov a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja.
O záväzkoch a poh adávkach neú tovali v ase ich vzniku, ale až pri úbytku, resp.
prírastku finan ných prostriedkov na ú te (úhrade dodávate skej faktúry, prijatí finan ných
prostriedkov za nájom, vyplatení mzdových prostriedkov zamestnancom, odvodu poistného, dane
a pod.).
Za nákup potravín pre školskú jedále ú tovali o záväzkoch len raz mesa ne v jednej sume
za všetky prijaté faktúry v danom mesiaci. Úhradu týchto faktúr zaú tovali v jednej sume za všetky
uhradené faktúry v danom mesiaci.
Pri výdaji z pokladne neú tovali každý výdaj samostatne, ale spolu v jednej sume výdaje za
jeden de .
V roku 2009 ú tovala škola nesprávne na ú te 261 – Peniaze na ceste rôzne opravy
v minulosti nesprávne zaú tovaných ú tovných prípadov.
Škola na ú te 379 - Iné záväzky ú tovala v 2009 nesprávne záväzky vo i zamestnancom,
ktoré vyplynuli z ešte nevyplatených istých miezd ur ených na prevod na osobné ú ty
zamestnancov.
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Bonus – finan nú z avu prijímali od dodávate ov potravín za odobraté množstvo. Túto
prijatú z avu ú tovali nesprávne pri prijatí na ú et na stranu MD ú tu 223 – Príjmový rozpo tový
ú et a na stranu D ú tu 318 – Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov
a rozpo tových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom. Následne zaú tovali
prijatú sumu na stranu MD ú tu 318 a na stranu D ú tu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej
innosti. O prijatej faktúre – dobropise, ktorým bola z ava vy íslená od dodávate a, škola
neú tovala.
Prijatá finan ná z ava nie je žiadnym výnosom ani neda ovým príjmom, ale je to z ava,
ktorá znižuje celkové náklady na spotrebu surovín – potravín pre školskú jedále .
Škola vykázala v svojej ú tovnej závierke k 31.12.2008 vyšší stav majetku o 139 084,94
Sk, než bol skuto ný stav tohto majetku.
Na ú te Obstaranie dlhodobého hmotného majetku bol vykázaný nesprávny stav v sume
325 038,45 Sk. Pod a dokladov bolo zistené, že sa jedná o majetok, ktorý bol obstaraný aj zaradený
do užívania už v roku 2002, preto na tomto ú te mali vykáza nulový stav.
Zásoby materiálu na sklade v školskej jedálni boli vykázané o sumu 99 518,85 Sk vyššiu,
než bol skuto ný stav (zistený inventúrou).
Na bankovom ú te sociálneho fondu (221 12) bol vykázaný vyšší stav o 2 729,60 Sk, na
depozitnom ú te (221 17) nižší o 1 208,86 Sk a na ú te školskej jedálne (221 18) o 286 993,10
Sk bol vykázaný nižší stav, než boli zostatky na týchto bankových ú toch pod a výpisov z banky
k 31.12.2008.
Dokladová inventarizácia majetku a záväzkov nebola vykonaná.
Inventúrne súpisy z vykonanej inventarizácie v obidvoch rokoch neobsahujú de za atia
inventúry, de skon enia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej
osoby za príslušný druh majetku, meno, priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skuto ného
stavu. Inventariza ná zápisnica neobsahovala porovnanie skuto ného a ú tovného stavu majetku.
Zmluvou o zverení nehnute ného majetku do správy boli škole zverené dve samostatne
stojace budovy (historická budova gymnázia a budova skladu), ktoré majú pridelené samostatné
súpisné íslo a nachádzajú sa na samostatne evidovaných parcelách. V ú tovníctve a v analytickej
evidencii sú nesprávne evidované tieto dve budovy pod jednou spolo nou cenou a na jednej
majetkovej karte, z ktorej nie je zrejmé, že sa jedná o dve budovy.
Pozemky zverené do správy na piatich parcelách sú vedené tiež v spolo nej cene na jednej
majetkovej karte, z ktorej sa nedá vy íta , že sa jedná o pozemky, ktoré sa nachádzajú na piatich
parcelách.
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona o ú tovníctve a Opatrenie MF SR
. MF/16786/2007-31.
Škola prijala na príjmový ú et
v roku 2008 na základe dobropisov od dodávate ov
preplatky za vyú tovanie dodávok tepla a elektrickej energie. Uvedené príjmy zatriedili nesprávne
do podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpo tovej klasifikácie ( alej len EK RK) 212 003 Neda ové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Nesprávne zatriedili aj prijaté úroky na bankovom ú te do podpoložky EK RK 212 003 Neda ové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov.
V roku 2009 zatriedili nesprávne as príjmov za dobropisy od dodávate ov potravín do
podpoložky EK RK 223 003 - Príjem za stravné. Sumu 16,70 € za dobropis potravín zatriedili
nesprávne do podpoložky EK RK 292 017 - Vratky.
Osobitný bankový ú et školského stravovania (mimorozpo tový ú et) má škola zriadený na
prijímanie úhrad od stravníkov za predané obedy, z ktorého uhrádza faktúry dodávate om za
dodávku potravín (surovín). S dodávate mi má uzatvorené kúpne zmluvy, v ktorých je dohodnuté,
že za odobratie ur itého množstva potravín dodávate poskytne bonus, teda finan nú z avu. V roku
2009 poskytnutý bonus prijímala škola nesprávne na príjmový rozpo tový ú et, následne ho
odoslala na ú et Košického samosprávneho kraja, ktorý jej ho vrátil na výdavkový rozpo tový ú et.
9

Z výdavkového rozpo tového ú tu potom realizovala úhradu režijných nákladov pre školskú
jedále . Prijaté z avy boli za rok 2009 v sume 862,78 €.
Tento spôsob nakladania s prijatými z avami je nesprávny, nako ko uvedené z avy boli
poskytnuté od dodávate ov potravín ako z ava za odobraté množstvo, preto ich mala škola
prijíma na ú et školského stravovania a použi ich na nákup alších potravín pre školskú jedále .
Uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových
pravidlách verejnej správy a Opatrenia MF SR . MF/010 175/2004-42.
Nedodržaním ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo k
porušeniu finan nej disciplíny v sume 862,78 €.
Predbežnú finan nú kontrolu pri príjmoch a výdavkoch v hotovosti a bezhotovostne, pri
cestovných príkazoch, pri dohodách o vykonaní práce a pracovnej innosti, pri rozhodnutiach
o zmene funk ného platu a pri obchodných zmluvách nevykonávali.
Nesprávne bola predbežná finan ná kontrola vykonávaná pri dodávate ských faktúrach,
pretože nebola vykonávaná v etape prípravy finan nej operácie a nebola overená hospodárnos ,
efektívnos , ú innos a ú elnos finan nej operácie.
Týmito nedostatkami došlo k porušeniu zákona o finan nej kontrole a vnútornom
audite.
Gymnázium k správe nepodalo námietky.

Úrad Košického samosprávneho kraja
Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja následnú
finan nú kontrolu poskytovania dotácií vykonali v ase od 6.9.2010 do 30.9.2010. Prekontrolované
bolo obdobie rokov 2008 a 2009.
Závažné nedostatky boli zistené pri poskytnutí dotácie pre Obec Parchovany a Zemplínska
Teplica.
Sú as ou vykonanej kontroly bola aj kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov zistených kontrolou v roku 2007, v rámci ktorej bolo prekontrolované obdobie od
1.8.2005 do 31.10.2007. Na nápravu nedostatkov Úrad Košického samosprávneho kraja prijal
sedem opatrení, z ktorých dve opatrenia boli splnené, štyri sa plnia a jedno opatrenie bolo zrušené
z dôvodu neaktuálnosti.
Ku kontrole bolo vybraných 16 zmlúv o poskytnutí dotácie z rokov 2008 a 2009, z toho šes
zmlúv o poskytnutí dotácie v sume do 100 000,- Sk / 3 300,- € a desa zmlúv o poskytnutí dotácie
v sume nad 100 000,- Sk / 3 300,-€.
Pred poskytnutím dotácie je podmienkou spracova odborné stanovisko vecne príslušného
odboru pod a obsahu stanoveného všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií. Odborné
stanoviská neobsahovali hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a ú elu použitia finan ných
prostriedkov (podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných ú elov), ur enie termínu kone ného použitia finan ných prostriedkov,
zabezpe enie odvodu prípadných výnosov z použitia dotácie a hodnotenie realizácie cie ov
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schopnos spolufinancovania, ur enia typu akcie
nadregionálneho, resp. medzinárodného významu, referencie o innosti a dôveryhodnosti žiadate a
a formy prezentácie KSK ako poskytovate a dotácie, ím došlo k porušeniu Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií.
Uvedený nedostatok bol zistený v 12 prípadoch poskytnutia dotácie.
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Obciam Parchovany a Zemplínska Teplica poskytol Košický samosprávny kraja dotáciu na
projekt „XIII. Zemplínsky majáles v Košiciach“ v roku 2008 a na projekt „XIV. Zemplínsky
majáles v Košiciach“ v roku 2009.
Dotácia bola poskytnutá obciam na spolo nú aktivitu obce a Košického samosprávneho
kraja, ktorou sa prezentujú kultúrne hodnoty Košického samosprávneho kraja.
Zemplínsky majáles v Košiciach pozostáva z troch astí, a to z krojovaného sprievodu
folklórnych skupín a súborov Hlavnou ulicou v Košiciach, z vystúpenia folklórnych skupín a
súborov na pódiu pri Dolnej bráne pred Vedeckou knižnicou a zo Zemplínskeho bálu v Dome
umenia, resp. v hoteli Hilton. Na zabezpe enie Zemplínskeho bálu boli poskytnuté verejné
prostriedky v roku 2008 v sume 72 000,- Sk / 2 389,96 € na prezentáciu hudby na bále a prenájom
priestorov v Dome umenia a v roku 2009 v sume 1 992,- € na prezentáciu hudby na bále.
Zemplínsky bál bol sú as ou programu XIII. a XIV. Zemplínskeho majálesu, avšak nie je to
spolo ná akcia obce a Košického samosprávneho kraja, ktorou sa prezentujú kultúrne hodnoty
Košického samosprávneho kraja. Ide o akciu, ktorej výdavky majú by uhradené zo vstupného
vyberaného od jeho ú astníkov, prípadne z prostriedkov poskytnutých od iných subjektov, avšak
nie z verejných prostriedkov poskytnutých Košickým samosprávnym krajom na základe platného
všeobecne záväzného nariadenia.
Poskytnutím dotácie na innos , ktorou sa neprezentujú kultúrne hodnoty Košického
samosprávneho kraja v Slovenskej republike a na innos , ktorá nie je spolo nou úlohou obce
a Košického samosprávneho kraja došlo k porušeniu Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií a zákona . 583/2003 Z. z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy.
Porušením podmienky pri poskytovaní verejných prostriedkov z rozpo tu verejnej správy
subjektom verejnej správy došlo k porušeniu finan nej disciplíny v sume 72 000,- Sk / 2 389,96
€ v roku 2008 a v roku 2009 v sume 1 992,- €.
Obec Parchovany a Obec Zemplínska Teplica predložili vyú tovanie poskytnutých
finan ných prostriedkov, z ktorého vyplýva, že as verejných prostriedkov z dotácie bola použitá
na úhradu výdavkov na Zemplínsky bál.
Úrad Košického samosprávneho kraja predložené vyú tovanie použitia dotácie bol povinný
prehodnoti z h adiska ú elu použitia verejných prostriedkov a ich súladu so všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Túto povinnos si nesplnil.
Príjemca dotácie Slovenský zväz kulturistiky, fitness a body fitness predložil Košickému
samosprávnemu kraju vyú tovanie, ku ktorému sú pripojené ú tovné doklady preukazujúce použitie
dotácie. Na výdavkovom pokladni nom doklade chýba podpisový záznam osoby zodpovednej za
ú tovný prípad v ú tovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaú tovanie.
Taktiež chýba podpisový záznam osoby, ktorá finan nú iastku v mene príjemcu prevzala.
Príjemca dotácie predložil vyú tovanie dotácie tak, že nedodržal podmienky zmluvy
o poskytnutí dotácie v tom, že ú tovné doklady nemajú náležitosti, ktoré ur uje zákon
o ú tovníctve. Úrad Košického samosprávneho kraja prijal také vyú tovanie dotácie, ktoré
nesp alo podmienky ur ené v zmluve o poskytnutí dotácie. Postup bol nesprávny.
Vyššie uvedenými nedostatkami došlo k porušeniu Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií.
Úrad Košického samosprávneho kraja podal k správe námietky (vi príloha . 2 a . 3).

Slovenský zväz kulturistiky, fitness a body fitness, Košice
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Následná finan ná kontrola použitia a vyú tovania dotácie poskytnutej Košickým
samosprávnym krajom Slovenskému zväzu kulturistiky, fitness a body fitness, Košice bola
zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja vykonaná v ase od
27.10.2010 do 4.11.2010. Prekontrolované bolo obdobie od 22. 7.2009 do 14.8.2009.
Košický samosprávny kraj poskytol Slovenskému zväzu kulturistiky, fitness a body fitness
dotáciu v sume 15 000,- € na 26. Majstrovstvá sveta v kulturistike mužov a body fitness žien.
Príjemca dotácie nedodržal ur ený bezhotovostný spôsob nakladania s verejnými
prostriedkami, pretože úhradu faktúry v sume 15 000,- € vykonal formou hotovostnej platby.
Nedodržaním ur eného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo k porušeniu
zmluvy o poskytnutí dotácie a k porušeniu finan nej disciplíny v sume 15 000,- €.

Kultobin, spol. s r.o. v Košiciach,
Ma arský spolo enský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok, Oblastný
výbor Košice - okolie v Moldave nad Bodvou,
Združenie Forsa v Košiciach,
Záujmové združenie právnických osôb pre rozvoj podnikania v regióne vo
Ve kých Kapušanoch,
Zväz diabetikov Slovenska, Základná organizácia Michalovce v Michalovciach,
Obec Parchovany
Obec Zemplínska Teplica
Následná finan ná kontrola použitia a vyú tovania dotácií poskytnutých Košickým
samosprávnym krajom bola zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja vykonaná v ase od 8.10.2010 do 4.11.2010. Prekontrolované bolo obdobie rokov 2008
a 2009.
Kontrolou použitia a vyú tovania dotácií neboli zistené nedostatky vo vyššie uvedených
subjektoch.
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