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Materiál 

pre 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 23.02.2023 

 

 
 

 

 

 

Názov materiálu:  Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly  

č. 4/2022 a č. 7/2022 

 

 
 

 

Materiál obsahuje:  1. Dôvodová správa 

 

2. Návrh uznesenia 

 

3. Správa o výsledku kontroly č. 4/2022 - Kontrola zákonnosti, účinnosti,   

    hospodárnosti a efektívnosti v rozpočtovej organizácii zriadenej mestom    

    - Centrum voľného času Stará Turá 

 

4. Správa o výsledku kontroly č. 7/2022 - Kontrola hospodárenia  

    s finančnými prostriedkami sociálneho fondu Mestského úradu Stará Turá  

 

 

 

 

 

Spracovala:  Ing. Simona Štepanovicová, hlavná kontrolórka mesta 

 

Schválila:  Ing. Simona Štepanovicová, hlavná kontrolórka mesta 

 

Predkladá:    Ing. Simona Štepanovicová, hlavná kontrolórka mesta 
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1) Dôvodová správa 

 

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je úlohou 

hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na 

jeho najbližšom zasadnutí. Správy o výsledkoch kontroly predkladané MsZ sú vyhotovené ako 

verejný informatívny materiál so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. 

ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom 

dodržiavania práva na informácie a verejnú kontrolu. 

 

Oprávnenie ku kontrole vyplýva hlavnému kontrolórovi z ustanovenia §18d ods.1 a zároveň § 18d 

ods. 2 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podliehajú 

mestský úrad a rozpočtové organizácie zriadené mestom. 

 

Kontroly boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stará Turá 

na 1. polrok 2022 a na 2. polrok 2022, v zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a  podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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2) Návrh uznesenia 

 

Uznesenie č. …/4/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly č. 4/2022 – Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

v rozpočtovej organizácii zriadenej mestom – Centrum voľného času Stará Turá a Správu o 

výsledku kontroly č. 7/2022 – Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho fondu 

Mestského úradu Stará Turá. 
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S P R Á V A 

 

o výsledku kontroly č. 4/2022  

„Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti v rozpočtovej 

organizácii zriadenej mestom – Centrum voľného času Stará Turá“ 
 

 

SPRÁVU PREDKLADÁ: V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení – Hlavná kontrolórka mesta Stará Turá.  

 

Cieľ kontroly: Správa obsahuje výsledok z kontroly zameranej na kontrolu dodržiavania 

pravidiel rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržiavania zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, dodržiavania zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

dodržiavania zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a dodržiavanie 

iných právnych predpisov, ako aj dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Stará 

Turá. Správa súčasne obsahuje opis zistených nedostatkov a údaje o odporúčaniach na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

 

Hlavná kontrolórka vykonala v dňoch 28.06.2022 – 09.02.2023 s prerušeniami kontrolu 

v súlade s ustanovením § 18d ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe 

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2022 schváleného 

uznesením Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 5-XXVIII/2021 dňa 09.12.2021. Kontrola 

bola vykonaná mimo priestorov Centra voľného času Stará Turá (ďalej len „CVČ Stará 

Turá“) v kancelárii hlavnej kontrolórky mesta. V tejto súvislosti bola hlavnou kontrolórkou 

mesta odobratá súvisiaca dokumentácia. 

 

 

VÝSLEDOK KONTROLY  

 

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky, bol vypracovaný návrh správy 

a riaditeľ CVČ Stará Turá v poverení mal oprávnenie v zmysle zákona o finančnej kontrole 

podať v stanovenej lehote (do 06.02.2023) písomné námietky k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Písomné 

námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k stanoveným lehotám 

neboli doručené. Z tohto dôvodu sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania, lehota na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení 

považujú za akceptované.  

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov je 

stanovená do 17.02.2023. Lehota na splnenie prijatých opatrení je stanovená do 30.04.2023. 
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Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení je stanovená do 5 pracovných 

dní po lehote určenej na splnenie prijatých opatrení.  

 

Predmetom kontroly je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

v rozpočtovej organizácii CVČ Stará Turá. Z dôvodu komplexného zamerania kontroly, 

zmeny štatutárneho zástupcu CVČ počas výkonu kontroly, zahŕňalo kontrolované obdobie rok 

2021 až do ukončenia kontroly. 

 

1. Základné informácie o predmete kontroly  

 

Predmetom kontroly je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom mesta Stará Turá 

v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Stará Turá (ďalej len „CVČ Stará Turá“).  

 

 

2. Charakteristika rozpočtovej organizácie CVČ Stará Turá – zriadenie, 

vznik 

 

Základné údaje podľa zriaďovacej listiny v znení Dodatkov č. 1 a č. 2: 

 

Názov organizácie:  Centrum voľného času Stará Turá  

Sídlo organizácie:  Ul. Gen. M. R. Štefánika 355/4,  916 01 Stará Turá  

IČO:    36 12 94 45 

Forma hospodárenia:  rozpočtová organizácia mesta 

Štatutárny zástupca:  riaditeľ 

Dátum zriadenia: od 01.07.2002  na dobu neurčitú - Zriaďovacia listina účinná zo 

dňa  9.5.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.05.2005 

a Dodatku  

č. 2 zo dňa 28.11.2011 

Výchovný a vyučovací  

jazyk:    slovenský  

 

Vymedzenie verejných  

funkcií a predmet činnosti:  Centrum voľného času je zariadenie s celoročnou prevádzkou, 

ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú 

a rekreačnú činnosť detí, rodičov a prípadne iných záujemcov. 

Vecné a finančné  
vymedzenie majetku: Centrum voľného času spravuje majetok určený na plnenie úloh 

v rámci stanoveného predmetu činnosti, ktorý je vecne 

a finančne vymedzený inventarizáciou k 30.6.2002.  

   

 

CVČ sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou a spravidla sa člení podľa 

záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v 

CVČ vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. 
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Štatutárnym zástupcom v kontrolovanom období – rok 2021 – bola riaditeľka PhDr. Věra 

Tepličková, vymenovaná do funkcie riaditeľky od 01.09.2017. Funkciu vykonávala do 

31.08.2022, kedy jej uplynulo päťročné funkčné obdobie. Menovací dekrét bol k dátumu 

nástupu do funkcie vystavený a bol ku kontrole predložený. Na vymenúvanie a odvolávanie 

riaditeľa centra voľného času sa nevzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon o obecnom 

zriadení (§ 11 ods. 4 písm. l)). Riaditeľ je menovaný, resp. odvolaný v súlade s príslušným 

ustanovením zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

Počas výkonu kontroly bol primátorom mesta dočasne výkonom funkcie riaditeľa od 

01.09.2022 poverený MgA. Michal Stískal, nakoľko výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa CVČ Stará Turá vyhlásené dňa 08.08.2022 nebolo úspešné – neprihlásil sa žiadny 

kandidát. V zmysle § 5 ods. 9 zákona o výkone práce vo verejnom záujme voľné miesto 

vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po 

úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov. 

Menovací dekrét bol ku kontrole predložený. Pracovná zmluva s MgA. Michalom Stískalom 

bola uzavretá dňa 31.08.2022. 

 

Kontrolou bol preverený súlad obsahu Zriaďovacej listiny CVČ Stará Turá v znení Dodatku č. 

1 a č. 2 s ustanovením § 22 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v platnom znení, pričom boli zistené nasledovné nedostatky: 

 

NEDOSTATOK č. 1 ODPORÚČANIE 

Zriaďovacia listina CVČ Stará Turá 

v znení Dodatkov č. 1a č. 2 neobsahuje 

dátum a číslo rozhodnutia ministerstva 

o zaradení do siete v zmysle § 22 ods. 2 

písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve. 

Vyhotoviť návrh dodatku k Zriaďovacej 

listine s uvedením dátumu a čísla 

rozhodnutia ministerstva  o zaradení do 

siete podľa § 22 ods. 2 písm. k) zákona č. 

596/2003 Z. z. a tento predložiť 

zriaďovateľovi na vydanie.  

 

NEDOSTATOK č. 2 

K zriaďovacej listine nie je priložený súpis majetku, ktorý CVČ Stará Turá spravuje. 
Ustanovenie § 22 ods. 2 písm. i) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

uvádza, že zriaďovacia listina školského zariadenia obsahuje vecné a finančné vymedzenie 

majetku, ktorý školské zariadenie spravuje. Zriaďovacia listina CVČ Stará Turá v znení 

Dodatku č. 2 uvádza, že centrum voľného času spravuje majetok určený na plnenie úloh  

v rámci stanoveného predmetu činnosti, ktorý je vecne a finančne vymedzený inventarizáciou 

k 30.6.2002, ale nie je priložený súpis majetku vymedzený inventarizáciou.  

ODPORÚČANIE 

Doložiť k zriaďovacej listine vecné a finančné vymedzenie majetku, ktoré CVČ Stará 

Turá spravuje. 

 

3. Rozpočtové hospodárenie 

 
3.1. Zostavenie, schválenie, zmeny rozpočtu 
CVČ Stará Turá v roku 2021 hospodárilo na základe rozpočtu príjmov a výdavkov určených 

v rámci rozpočtu mesta Stará Turá, ktorý bol MsZ Stará Turá schválený uznesením č. 14 - 

XIX/2020 zo dňa 10.12.2020 nasledovne: 
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PRÍJMY 

Rozpočet 

2021 

Schválený 

v Eur 

Rozpočet 

2021 

upravený 

v Eur 

Skutočnosť 

k 31.12.2021  

v Eur 

Plnenie 

k 31.12.2021  

v % 

Vlastné príjmy škôl a školských 

zariadení - CVČ 

5 300 5 300 4 996 94,26 

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 5 300 5 300  4 996 94,26 

 

Na základe predloženého čerpania rozpočtu k 31.12.2021 zo strany CVČ sa jednalo 

o nasledovné vlastné príjmy: 

 

 

Pozn.: *641009 – Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskú pôsobnosť mesta – 

rozpočtovaná výška 900 Eur vrátane plnenia k 31.12.2021 vo výške 300 Eur sa do rozpočtu 

CVČ Stará Turá nezapočítava. Jedná sa o dotáciu, ktorú mesto rozpočtovalo a následne 

poslalo v roku 2021 na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v Starej Turej iným 

mestám – Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, v ktorých tieto deti navštevujú CVČ. 

 

223 Príjmy za poplatky od rodičov 

a iných osôb 

3 368,50 Eur 

292 Z dobropisov 1 327,38 Eur 

311 Granty 300 Eur 

Spolu 4 995,88 Eur 

 

VÝDAVKY 

Rozpočet 

2021 

schválený 

v Eur 

Rozpočet 

2021 

upravený 

v Eur 

Skutočnosť 

k 31.12.2021  

v Eur 

Plnenie k  

31.12.2021  

v % 

Centrum voľného času 84 000 84 000 79 277 94,38 

610 mzdy 52 329 52 329  51 559 98,53 

620 odvody 19 466 19 466 18 916 97,18 

630 tovary a služby 12 035 12 035 8 719 72,45 

640 bežné transfery 170 170 83 48,85 

Refundácia transferov CVČ mimo 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

2 400 900 300 33,33 

610 mzdy --- --- -- -- 

630 tovary a služby 1 500 0 --- --- 

641009* refundácia transferov CVČ 

mimo zriaďovateľ. 

pôsobnosti mesta 

900 900 300 33,33 

Účelovo viazané prostriedky 2 400 3 347 2 367 70,72 
610 Centrum voľného času 2 400 3 347 2 367 70,72 

Výdavky z vlastných príjmov 5 300 5 300 4 996 94,26 
632 Centrum voľného času 5 300 5 300 4 996 94,26 

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU  

(bez položky 641009) 

93 200 92 647 86 640 93,52 
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V roku 2021 sa uskutočnili dve zmeny rozpočtu CVČ Stará Turá zo strany zriaďovateľa 

nasledovne: 

 

1. zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 20210002 zo dňa 28.4.2021:  

- navýšenie príjmov: Finančné operácie na položke 400 písm. c) zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov vo výške 947 Eur 

- navýšenie výdavkov na položke 9.4.4 Účelovo viazané prostriedky – CVČ – vo výške 

947 Eur. 

Použitie: na vzdelávacie poukazy do 31. marca 2021 

 

2. zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 20210039 zo dňa 09.12.2021: 

- zníženie príjmov na položke rozpočtu 310 Tuzemské granty a transfery, riadok o) 

Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskú pôsobnosť mesta vo výške 1 500 

Eur. 

- zníženie výdavkov na položke rozpočtu 9.3.3 Refundácia transferov CVČ mimo 

zriaďovateľskú pôsobnosť mesta vo výške 1 500 Eur. 

 

Dôvod potreby zmeny rozpočtu: Prerušenie činnosti CVČ Stará Turá v roku 2021 z dôvodu 

Covid-19 v čoho dôsledku iné obce nerefundovali výdavky za deti, ktoré navštevovali CVČ.  

Schválené zmeny rozpočtu vyššie uvedenými rozpočtovými opatreniami boli do rozpočtu 

CVČ Stará Turá zapracované. 

V roku 2021 nemal kontrolovaný subjekt v rámci rozpočtu účelovo určené finančné 

prostriedky na obstaranie alebo zhodnotenie majetku; na základe tejto skutočnosti nečerpal 

žiadne kapitálové výdavky. 

 

4. Kontrola dodržiavania zákonnosti 

 

4.1. Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

V roku 2021 zamestnávalo CVČ Stará Turá na pracovný pomer 7 zamestnancov, z toho 

3-och pedagogických a 4-och nepedagogických zamestnancov. V prípade pedagogických 

zamestnancov 1 zamestnankyňa – samostatný vychovávateľ - mala skrátený pracovný 

úväzok, a to 50 %. V prípade nepedagogických zamestnancov sa jednalo o špecialistu 

podnikového ekonóma na skrátený 20 % pracovný úväzok, personálnu a mzdovú účtovníčku 

na skrátený 20 % pracovný úväzok a 2 upratovačky na skrátený 26,51 % pracovný úväzok.  

Počas roka 2021 boli v CVČ Stará Turá zamestnaní 4 zamestnanci na základe dohôd  

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to na dohodu o pracovnej činnosti 

zamestnankyňa vykonávajúca administratívne práce (podľa pokynov riaditeľky CVČ) v trvaní 

od 06.09.2021 do 18.07.2022; na dohodu o vykonaní práce 1 zamestnanec s určenou 

pracovnou úlohou - obhliadka, nákup materiálu, vybrúsenie, impregnácia a náter vonkajšieho 

pódia s príslušenstvom, v trvaní od 06.10.2021 do 07.10.2021. Boli uzatvorené 2 dohody 

o brigádnickej práci študenta s uvedením pracovnej náplne (v oboch prípadoch) - animátor pri 

práci s deťmi v letných aktivitách CVČ (dozor, organizácia, realizácia jednotlivých činností), 

pričom jedna dohoda bola v trvaní od 12.07.2021 do 16.07.2021 a druhá v trvaní od 

19.07.2021 do 23.07.2021. 
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V súčasnosti organizácia zamestnáva 3-och pedagogických zamestnancov a 3-och 

nepedagogických zamestnancov nasledovne: 

 

- Pedagogickí zamestnanci: 

o Riaditeľ CVČ (dočasne poverený) - pracovný úväzok 20 % 

o Samostatný vychovávateľ - pracovný úväzok 100 % (doba neurčitá) 

o Samostatný vychovávateľ -  pracovný úväzok 50 % (doba neurčitá –  

od 01.09.2018) 

 

- Nepedagogickí zamestnanci: 

o špecialista podnikový ekonóm – pracovný úväzok 20 % (doba neurčitá –  

od 01.04.2020) 

o personálny a mzdový účtovník – pracovný úväzok 20 % (doba neurčitá –  

od 01.09.2019)  

o upratovačka – pracovný úväzok 53,33 % (doba určitá: od 01.09.2022  

do 31.08.2023). 

 

Kontrolou personálnych spisov vyššie uvedených nepedagogických zamestnancov bolo 

preverené dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, v 

ktorom sú taxatívne uvedené predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme. Jedným 

z predpokladov je aj bezúhonnosť zamestnanca, pričom tento predpoklad musí zamestnanec 

spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme. V zmysle § 3 ods. 4 citovaného zákona 

sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov. 

Kontrolou bolo zistené, že personálne spisy špecialistu podnikového ekonóma 

a personálneho a mzdového účtovníka obsahovali výpis z registra trestov preukazujúci 

bezúhonnosť týchto zamestnancov. V prípade zamestnankyne – upratovačka – sa § 3 

ods. 4 zákona o výkone práce vo verejnom záujme na uvedenú pracovnú pozíciu 

nevzťahuje. 

Kontrolou bolo zároveň preverené dodržanie § 3 ods. 4 zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme aj v prípade vybraných dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a to 

dve Dohody o brigádnickej práci študenta zo dňa 9.7.2021 a Dohody o vykonaní práce zo dňa 

5.10.2021, ktoré boli uzavreté počas kontrolovaného obdobia roka 2021. Kontrolou neboli 

zistené nedostatky, nakoľko zamestnanci na základe predmetných dohôd vykonávali  práce s 

prevahou fyzickej práce, remeselné, manuálne alebo manipulačné a v tomto prípade sa zákon 

o výkone prác vo verejnom záujme na nich nevzťahoval. Pri uzatvorení dohôd neboli títo 

zamestnanci povinní  predkladať výpis z registra trestov. 

 

4.2. Dodržiavanie zákona č. 311/2000 Z. z. Zákonník práce 

 

Počas kontrolovaného obdobia  - rok 2021, nebola uzatvorená žiadna nová pracovná zmluva.  

Riaditeľka CVČ Stará Turá uzatvorila počas kontrolovaného obdobia – rok 2021, celkovo 4 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavná kontrolórka preverila 

dodržanie Zákonníka práce pri všetkých 4-och dohodách. Jednalo sa o dohodu o pracovnej 

činnosti, dve dohody o brigádnickej práci študenta a dohodu o vykonaní práce. V prípade 

dohôd o brigádnickej práci študenta a dohody o vykonaní práce hlavná kontrolórka 

zistila, že uvedené dohody boli uzavreté v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.  

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-552-2003-z-z.p-10.html
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V prípade dohody o pracovnej činnosti bol zistený nasledovný nedostatok: 

 

NEDOSTATOK č. 3 

Porušenie ustanovenia § 228a ods. 2 Zákonníka práce. Dohoda o pracovnej činnosti 

v bode 2. neobsahuje uvedenie doby, na ktorú sa dohoda uzatvára, resp. dátum začiatku 

výkonu práce. Dohoda v bode 3. obsahuje len uvedenie doby, dokedy sa dohoda uzatvára, t. j. 

do 22.7.2022. Na základe predloženej evidencie pracovného času bolo zistené, že skutočný 

rozsah trvania dohody  bol od 6.9.2021 do 18.7.2022. 

ODPORÚČANIE 

Pri uzatváraní dohôd o pracovnej činnosti striktne dodržiavať príslušné ustanovenia 

Zákonníka práce upravujúce povinné obsahové náležitosti dohôd. 

 

4.3. Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy  

 
4.3.1. Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v súvislosti 

s dodávateľskými faktúrami  

 

CVČ Stará Turá v roku 2021 zaevidovalo celkovo 119 dodávateľských faktúr. 

Na účely kontroly dodržiavania predmetného zákona bola vybratá vzorka dokumentov na 

základe úsudku hlavnej kontrolórky a to 20 doručených faktúr. Ku kontrole boli predložené 

výpisy z bankového účtu preukazujúce úhradu predmetných faktúr a účtovný denník. 

Kontrolou hospodárenia hlavná kontrolórka preverila súlad výšky sumy uvedenej na 

vybraných dodávateľských faktúrach s vykonanými úhradami na základe predložených 

výpisov z bankového účtu. Kontrolou neboli zistené nedostatky.   

 

V súvislosti s doručenými faktúrami bolo preverené dodržiavanie Článku 4 str. 7 

Objednávky piata odrážka Smernice č. 4/2015: „Objednávky sa vyhotovujú trojmo s tým, 

že jeden exemplár sa zasiela dodávateľovi, jeden exemplár sa pripája k došlej faktúre a jeden 

zostáva v knihe objednávok“, pričom bol zistený nasledovný nedostatok: 

 

NEDOSTATOK č. 4 

Porušenie Smernice č. 4/2015. Vybrané kontrolované došlé faktúry (mimo faktúr viažucich 

sa k zmluvám) neobsahovali pripojené objednávky, hoci boli vystavené. Niektoré faktúry 

neobsahovali pripojené objednávky, nakoľko tieto neboli vystavené. 

ODPORÚČANIE 

Striktne dodržiavať Smernicu č. 4/2015 a k došlým faktúram pripájať jeden vystavený 

exemplár objednávky. 

 

Kontrola dodržiavania § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z.  

 

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. subjekt verejnej správy môže poskytovať 

preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to 

najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov 

a tovarov. 
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Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt poskytoval 100% preddavky na 

obstaranie tovarov bez toho, aby boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov 

písomne dohodnuté. 

Úhrady boli vykonané na základe zálohových platieb: 

 Kancelárske potreby vo výške 46,04 Eur – platba vykonaná dňa 15.7.2021 – tovar 

doručený dňa 19.7.2021. 

 Kancelárske potreby vo výške 287,17 Eur – platba vykonaná dňa 4.11.2021 – tovar 

doručený dňa 9.11.2021. 

 

NEDOSTATOK č. 5 

Porušenie § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. CVČ Stará Turá poskytovalo preddavky na 

obstaranie tovarov bez toho, aby boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov 

písomne dohodnuté. 

ODPORÚČANIE 

1. Neposkytovať 100% preddavky na obstaranie tovarov a služieb. 

2. Poskytovať preddavky za splnenia zákonnej podmienky – preddavky musia byť 

vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. 

 

Kontrolou bolo zistené, že zamestnanci overili základnou finančnou kontrolou súlad finančnej 

operácie s osobitnými predpismi, avšak pri kontrole hlavnej kontrolórky sa zistil nesúlad 

finančnej operácie s osobitným predpisom. Kontrolou zo strany hlavnej kontrolórky sa 

preukázalo, že základná finančná kontrola nebola vykonávaná správne. Bol preukázaný 

formálny výkon základnej finančnej kontroly. 

 

Úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo v 

rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov je podľa § 31 ods. 1 

písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov porušením finančnej disciplíny. 

 

4.4. Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

V zmysle § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií je CVČ Stará Turá povinnou osobou. To 

znamená, osobou povinnou podľa citovaného zákona sprístupňovať informácie.   

 

Kontrolou bolo zistené nasledovné: 

CVČ Stará Turá má zriadené webové sídlo – https://cvcstaratura.edupage.org, 

prostredníctvom ktorého bol počas kontrolovaného obdobia umožnený hromadný prístup 

k informáciám v zmysle zákona o slobode informácií. Vnútornú smernicu upravujúcu 

uplatňovanie zákona o slobode informácií CVČ Stará Turá prijatú nemá. 

Preverením dodržiavania ustanovenia § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona o slobode informácií 

na webovom sídle CVČ Stará Turá bolo zistené splnenie povinností uvedených 

v predmetných ustanoveniach. CVČ Stará Turá zabezpečujú zverejňovanie v sekcii 

Úradná tabuľa → Povinne zverejňované. 
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NEDOSTATOK č. 6 

Nedodržanie § 6 ods. 2 zákona o slobode informácií – CVČ Stará Turá nezverejňuje 

zákonom stanovené informácie vo svojom sídle a na všetkých pracoviskách na verejne 

prístupnom mieste. 

Citované ustanovenie uvádza, že povinná osoba je povinná zverejniť tieto informácie: 

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej 

štruktúry, 

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde 

možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,  

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania 

rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť 

splnené,  

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov 

a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,  

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých 

povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických 

osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,  

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a 

sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.  

ODPORÚČANIE 

1. Zabezpečiť zverejňovanie údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), b) e), f) zákona 

o slobode informácií v sídle povinnej osoby a všetkých jej pracoviskách na 

verejne prístupnom mieste. 

2. Vypracovať smernicu upravujúcu podrobnosti o sprístupňovaní informácií 

podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám vrátane sadzobníka úhrad za 

sprístupňovanie informácií. 

 

Objednávky, zmluvy a faktúry sú zverejňované na webovom sídle CVČ Stará Turá 

v sekcii Úradná tabuľa → Zmluvy, faktúry. 

 

§ 5a povinne zverejňovaná zmluva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Počas kontrolovaného obdobia uzatvorilo CVČ Stará Turá 3 zmluvy, na ktoré sa vzťahovalo 

ustanovenie § 5a zákona o slobode informácií, resp. išlo o povinne zverejňované zmluvy. 

Všetky tieto zmluvy boli zverejnené na webovom sídle povinnej osoby. CVČ Stará Turá 

nevedie interný číselník zmlúv. V rámci správy o výsledku kontroly hlavná kontrolórka 

upozornila na novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, keď s účinnosťou od 

31.03.2022 aj rozpočtové organizácie mesta, ako povinné osoby v zmysle § 2 ods. 2, sú 

povinné zverejňovať v zmysle § 5a ods. 6 citovaného zákona zmluvy v Centrálnom registri 

zmlúv. 

Na účely kontroly dodržiavania ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti so 

zákonom č. 546/2010 Z. z. a predpísanými štandardami pre informačné systémy verejnej 

správy boli prekontrolované všetky 3 uzatvorené zmluvy počas roka 2021.  

Kontrolou dodržiavania § 5a zákona o slobode informácií bolo zistené, že CVČ Stará Turá 

v prípade uzatvorených zmlúv dodržiavalo zverejňovanie zmlúv v rozsahu povinných 

metaúdajov v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 Nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z.  
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Zároveň bol v súvislosti so zverejňovaním predmetných zmlúv zistený nasledovný 

nedostatok: 

NEDOSTATOK č. 7 

Porušenie ustanovenia § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií.  CVČ Stará Turá 

nezverejnilo súčasne so zverejnením metaúdajov o zmluvách ich elektronické verzie (formát 

.pdf) v súlade s predpísanými štandardami v zmysle Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy č. 

78/2020 Z. z. Štandardy pre všeobecné použitie formátov citovaná Vyhláška uvádza v § 18 

písm. d). 

ODPORÚČANIE 

Súčasne so zverejnením metaúdajov o zmluve zabezpečiť zverejnenie elektronickej 

verzie zmluvy v súlade s predpísanými štandardami pre IS VS v zmysle platných 

právnych predpisov. 

 

§ 5b ods. 1 písm. a) – zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a 

prác 

Počas kontrolovaného obdobia (rok 2021) CVČ Stará Turá vystavilo celkovo 12 objednávok. 

Vystavené objednávky v papierovej podobe boli ku kontrole predložené.  

 

Predmetom kontroly dodržiavania zákona o slobode informácií bolo 11 objednávok, mimo 

mylne vystavenej objednávky č. 2/2021, zverejnených na webovom sídle počas 

kontrolovaného obdobia. 

Preverením dodržiavania § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií bolo zistené, že 

CVČ Stará Turá v kontrolovanom období zabezpečovalo zverejňovanie objednávok 

v súlade s citovaným ustanovením. Ani jedna vystavená objednávka nesúvisela s povinne 

zverejňovanou zmluvou – z tohto dôvodu nebola uvedená identifikácia zmluvy s 

objednávkou. 

 

Nedostatok v súvislosti s vystavenými objednávkami bol zistený pri dodržiavaní § 5b 

ods. 2 prvá veta zákona o slobode informácií, ktorý uvádza, že údaje o objednávke podľa 

odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia 

objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou 

zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. (§ 47a Občianskeho zákonníka). 

 

NEDOSTATOK č. 8 

Nedodržanie § 5b ods. 2 prvá veta zákona o slobode informácií.  

V prípade objednávok č. 1/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 a 12/2021 nebola 

dodržaná desať dňová lehota zverejnenia údajov objednávky odo dňa jej vyhotovenia. 

Predmetné objednávky boli zverejnené po uplynutí desaťdňovej lehoty. 

ODPORÚČANIE 

Dodržiavať ustanovenie § 5b ods. 2 prvá veta zákona o slobode informácií 

a zverejňovať údaje o objednávkach do desať pracovných dní odo dňa ich vystavenia. 

 

§ 5b ods. 1 písm. b) – zverejňovanie údajov o faktúre za tovary, služby a práce 

Počas kontrolovaného obdobia (rok 2021) bolo CVČ Stará Turá doručených celkovo 119 

faktúr. Evidencia doručených faktúr v papierovej podobe bola ku kontrole predložená – 
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faktúry sú vedené v samostatnom šanóne. Súčasne bola vedená kniha dodávateľských faktúr a 

interný číselník faktúr narastajúcim spôsobom: 1/2021 až 119/2021.  

 

Na účely kontroly dodržiavania predmetného ustanovenia zákona bola vybratá vzorka 30-tich 

doručených faktúr na základe úsudku hlavnej kontrolórky. 

 

Údaje o faktúre povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry v zmysle zákona  

o slobode informácií. 

Preverením dodržiavania § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií bolo zistené, 

že CVČ Stará Turá v kontrolovanom období zabezpečovalo zverejňovanie faktúr podľa 

citovaného zákona, avšak nie plne v súlade s citovaným zákonom. 

Nedostatok bol zistený pri nezverejnení údaja uvedeného pod § 5b ods. 1 písm. b) bod 4 

a 5, keď absentovalo zverejnenie údaja o identifikácii zmluvy, resp. identifikácii 

objednávky, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou, resp. súvisela 

s objednávkou.  

 

NEDOSTATOK č. 9 

Nedodržanie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. b) bod 4 a 5 zákona o slobode informácií. 

Pri zverejnených faktúrach chýba údaj – identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí 

s objednávkou, resp. identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou 

zmluvou.  

ODPORÚČANIE 

Zabezpečiť zverejňovanie faktúr v zmysle ustanovenia § 5b ods. 1 písm. b) bod 4 a 5 

zákona o slobode informácií. 

 

Zároveň bol zistený nedostatok pri zverejňovaní údaja uvedeného pod § 5b ods. 1 písm. 

b) bod 1 citovaného zákona, podľa ktorého povinná osoba zverejní identifikačný údaj 

faktúry, ak vedie interný číselník faktúr. 

Nasledujúca tabuľka dokumentuje, aké identifikačné číslo bolo priradené doručeným 

faktúram podľa interného číselníka a aké identifikačné číslo bolo uvedené pri zverejňovaní 

faktúr na webovom sídle CVČ Stará Turá. 

 

NEDOSTATOK č. 10 

Nedodržanie ustanovenia § 5b ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o slobode informácií. 

Pri zverejnených faktúrach je chybne uvedený identifikačný údaj – identifikačné číslo 

faktúry. CVČ Stará Turá vedie interný číselník doručených faktúr a s výnimkou 

zverejnených faktúr č. 3/2021 a 10/2021, nebolo v prípade zostávajúcich 28 faktúr 

zverejnené identifikačné číslo v súlade s interným číselníkom zmlúv. 

ODPORÚČANIE 

Zabezpečiť zverejňovanie identifikačného údaja faktúry v zmysle ustanovenia § 5b ods. 

1 písm. b) bod 1 zákona o slobode informácií. 

 

Preverením dodržiavania ustanovenia § 5 ods. 2 druhá veta zákona o slobode informácií, 

ktorý uvádza, že údaje o faktúre podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní  

odo dňa zaplatenia faktúry, boli zistené nedostatky. 
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NEDOSTATOK č. 11 

Nedodržanie ustanovenia § 5b ods. 2 druhá veta zákona o slobode informácií. Údaje 

o faktúrach NFK č.: 8/2021, 10/2021, 11/2021, 13/2021, 56/2021, 66/2021, 67/2021, 68/2021, 

75/2021, 77/2021, 86/2021  neboli zverejnené v lehote do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúr.  

ODPORÚČANIE 

Dôsledne dbať na dodržiavanie ustanovenia § 5b ods. 2 druhá veta zákona o slobode 

informácií, kedy údaje o faktúre zverejní povinná osoba do 30 dní odo dňa zaplatenia 

faktúry. 

 

4.2. Zverejňovanie informácií podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Ustanovenie § 148 zákona o verejnom obstarávaní sa týka vestníka, ktorý Úrad pre verejné 

obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vydáva v elektronickej podobe, a v ktorom sa uverejňujú 

oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona. Úrad 

sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorý umožňuje ich ďalšie 

automatizované spracovanie. 

Ustanovenie § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza: „Osobitnou časťou vestníku 

je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zriadiť 

profil, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v 

ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci 

funkcionality informačného systému vestníka. 

 

Printscreen webového sídla www.uvo.gov.sk zo dňa 16.11.2022 

 

 
 

http://www.uvo.gov.sk/


MESTO STARÁ TURÁ 
Hlavná kontrolórka mesta 

 

___________________________________________________________________________ 
 

  

Správa o výsledku kontroly č. 4/2022 

Zasadnutie MsZ Stará Turá - 23.02.2023 
13 

 

Kontrolou bol zistený nasledovný nedostatok:  

 

NEDOSTATOK č. 12 

Nedodržanie ustanovenia § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. CVČ Stará Turá nemá 

na webovom sídle www.uvo.gov.sk zriadený profil verejného obstarávateľa. Vzhľadom k tomu, že 

CVČ Stará Turá nemá zriadený profil verejného obstarávateľa, počas kontrolovaného obdobia 

roka 2021 neboli vytvorené zákonom stanovené podmienky pre splnenie povinnosti uvedenej 

v § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní (platnosť ustanovenia do 30.03.2022) a to: „Ak to 

nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po 

skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými 

cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa 

podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej 

správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu 

zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe 

ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej 

správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“  

ODPORÚČANIE 

Splniť povinnosť ustanovenú v § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní – zabezpečiť 

zriadenie profilu verejného obstarávateľa  na webovom sídle www.uvo.gov.sk vrátane 

zverejňovania informácií a dokumentov, o ktorých to ustanovuje zákon o verejnom 

obstarávaní. 

 

Overenie súladu interných predpisov CVČ Stará Turá upravujúcich oblasť verejného 

obstarávania so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

CVČ Stará Turá má pre oblasť verejného obstarávania prijatú Smernicu č. 1/2017 o verejnom 

obstarávaní (ďalej len „Smernica č. 1/2017“). Smernica bola vydaná s účinnosťou od 

01.07.2017 a nebola odo dňa vydania, resp. účinnosti aktualizovaná, pričom zákon  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý je základným právnym rámcom pre oblasť 

verejného obstarávania, bol od vydania Smernice č. 1/2017 novelizovaný celkovo 

dvadsaťkrát.  

 

NEDOSTATOK č. 13 

Smernica č. 1/2017 je neaktuálna. Smernica nezohľadňuje novelizácie zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní. Smernica uvádza neplatné finančné limity a hodnoty pre 

predpokladané hodnoty zákazky vrátane postupu v prípade zadávania zákaziek, čo zakladá, že 

CVČ Stará Turá ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek nekoná v súlade s platným 

zákonom o verejnom obstarávaní. Smernica nie je vydaná na konkrétne podmienky CVČ 

Stará Turá. 

ODPORÚČANIE 

Zrušiť Smernicu č. 1/2017 a prijať smernicu o verejnom obstarávaní v súlade s platným 

zákonom o verejnom obstarávaní a upraviť ju na podmienky CVČ Stará Turá. 

 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220325.html#paragraf-1.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220325.html#paragraf-1.odsek-2
http://www.uvo.gov.sk/
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4.3. Dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o doplnení niektorých zákonov  

 

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite má orgán verejnej 

správy povinnosť vždy overovať súlad každej finančnej operácie alebo jej časti na príslušných 

stupňoch riadenia so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona. 

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny 

orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a 

zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné 

odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia 

štatutárneho orgánu verejnej správy. Ide o tzv. princíp štyroch očí. 

CVČ Stará Turá je orgánom verejnej správy v zmysle § 2 písm. f) zákona o finančnej kontrole 

a audite, ktorý uvádza, že na účely tohto zákona sa rozumie orgánom verejnej správy subjekt 

verejnej správy podľa osobitného predpisu a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa 

poskytujú verejné financie. Osobitným predpisom je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy – konkrétne ustanovenie § 3 ods. 1 písm. b) v spojitosti s § 3 ods. 2 

tohto zákona.  

Na účely kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite bola vybratá vzorka 

dokumentov na základe úsudku hlavnej kontrolórky: objednávky, doručené faktúry,  príjmové 

a výdavkové pokladničné doklady, zmluvy, pracovné zmluvy vrátane dodatkov, dohody 

o hmotnej zodpovednosti, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

 

CVČ Stará Turá má prijatú smernicu týkajúcu sa výkonu ZFK. Ku kontrole bola predložená 

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 5/2015 upravujúca systém finančného riadenia a finančnej 

kontroly, ktorá bola aktualizovaná s účinnosťou od 01.01.2019 a 01.04.2020. 

 

NEDOSTATOK č. 14 

Vnútorná smernica č. 5/2015 upravujúca systém finančného riadenia a finančnej 

kontroly nie je upravená na konkrétne podmienky CVČ Stará Turá.  

- V smernici absentuje vymedzenie všetkých finančných operácií, ktoré CVČ Stará 

Turá realizuje a ktoré podliehajú základnej finančnej kontrole vrátane absencie uvedenia 

zodpovedných zamestnancov, zodpovedných za ich overenie.  

- Smernica nezohľadňuje ustanovenie  
§ 7 ods. 5 druhá veta zákona č. 357/2015 Z. z., ktoré upravuje možnosť uplatnenia 

výnimky z vykonávania základnej finančnej kontroly. S ohľadom na predmetné 

ustanovenie nie sú v smernici definované konkrétne situácie (prípady, činnosti), pri 

ktorých sa v podmienkach CVČ Stará Turá základná finančná kontrola nevykonáva. 

- Nedodržiavanie Článku 6 ods. 6 prvá veta  Vnútornej smernice č. 5/2015, ktorá 

uvádza, že vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na 

dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou (žiadanka), na krycom liste k faktúre 

alebo platobnou poukaze. V prípade doručených faktúr je výkon ZFK zabezpečovaný na 

tlačive „Žiadanka na úhradu – Kontrolný list“. Na „Krycom liste“ k faktúre, ako aj na 

„Platobnom poukaze“ k faktúre výkon ZFK nie je zabezpečovaný. 

ODPORÚČANIE 

1. Zrušiť „Smernicu č. 5/2015 upravujúcu systém finančného riadenia a finančnej 
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kontroly“, a vypracovať  smernicu k vykonávaniu finančnej kontroly s ohľadom na 

podmienky CVČ Stará Turá tak, aby ňou boli zachytené všetky dôležité procesy 

výkonu finančnej kontroly vrátane určenia zodpovednosti jednotlivých osôb, ktoré 

finančnú kontrolu vykonávajú, a k tomu prislúchajúce práva, povinnosti 

a kompetencie. 

2. V internej smernici vymedziť všetky finančné operácie realizované CVČ Stará Turá, 

ktoré podliehajú základnej finančnej kontrole, spolu s uvedením osôb – 

zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov, zodpovedných za ich 

overenie. Súčasne určiť zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca 

povereného výkonom základnej finančnej kontroly v prípade zastupovania. 

3. V súlade s ustanovením § 7 ods. 5 druhá veta zákona č. 357/2015 Z. z. týkajúceho sa 

výnimiek z výkonu ZFK, uviesť prípady, kedy sa v CVČ ZFK nevykoná. 

4. Zosúladiť spôsob výkonu ZFK a v tejto súvislosti minimalizovať administratívne 

zaťaženie výkonu ZFK, prípadne sprehľadniť a  zjednodušiť vzory dokladov 

slúžiacich k zabezpečeniu výkonu ZFK. 

 

Kontrola výkonu ZFK - OBJEDNÁVKY 

- Preverené bolo dodržiavanie výkonu ZFK na všetkých objednávkach vystavených 

počas roka 2021 – celkovo 11 objednávok. Objednávky boli číslované od 1/2021 po 

12/2021. Objednávka č. 2/2021 bola vystavená omylom. 

- Výkon ZFK pri vystavovaní objednávok bol zabezpečovaný prostredníctvom 

kontrolných listov podľa Vnútornej smernice č. 5/2015 upravujúcej systém finančného 

riadenia a finančnej kontroly. Kontrolný list bol priložený k objednávkam na 

samostatnom papieri. Podľa predmetnej smernice výkon ZFK na objednávkach 

zabezpečovali riaditeľka CVČ a poverený zamestnanec – účtovníčka. 

- Kontrolou bol preverený súlad výkonu ZFK na predmetných dokladoch 

s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnej kontrole, pričom boli zistené 

nasledovné nedostatky: 

NEDOSTATOK č. 15 

Porušenie zákona o finančnej kontrole a audite. Základná finančná kontrola na 

kontrolných listoch pri vystavovaní objednávok nebola vykonávaná plne súladne s § 7 

ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. 
Na kontrolných listoch, ktoré boli priložené k dokladom súvisiacim s finančnou operáciou – 

objednávky, boli uvedené všetky tri vyjadrenia v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom nebolo vybrané len jedno relevantné slovné vyjadrenie a ostatné 

irelevantné slovné vyjadrenia neboli preškrtnuté.  

ODPORÚČANIE 

Striktne dodržiavať ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečiť výkon základnej 

finančnej kontroly pri vystavovaní objednávok v súlade s citovaným ustanovením. 

 

Kontrola výkonu ZFK – DORUČENÉ FAKTÚRY (DFA) 

- Predmetom kontroly bola vzorka náhodne vybratých doručených faktúr, t. j. 19 faktúr. 

- Výkon ZFK v súvislosti s doručenými faktúrami bol zabezpečovaný prostredníctvom 

kontrolných listov podľa Vnútornej smernice č. 5/2015 upravujúcej systém finančného 

riadenia a finančnej kontroly. Kontrolný list na samostatnom papieri bol pripnutý 
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k doručeným faktúram. Podľa predmetnej smernice výkon ZFK na kontrolných listoch 

v súvislosti s doručenými faktúrami zabezpečovali riaditeľka CVČ a poverený 

zamestnanec – účtovníčka. 

- Kontrolou bol preverený súlad výkonu ZFK na predmetných dokladoch 

s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnej kontrole, pričom boli zistené 

nasledovné nedostatky: 

NEDOSTATOK č. 16 

Porušenie zákona o finančnej kontrole a audite. Základná finančná kontrola na 

kontrolných listoch v súvislosti s doručenými faktúrami nebola vykonávaná plne súladne 

s § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. 
Na kontrolných listoch, ktoré boli priložené k dokladom súvisiacim s finančnou operáciou – 

doručené faktúry, boli uvedené všetky tri vyjadrenia v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom nebolo vybrané len jedno relevantné slovné vyjadrenie a ostatné 

irelevantné slovné vyjadrenia neboli preškrtnuté.  

Zároveň v prípade faktúry č. 26 nie je pri výkone ZFK uvedený podpis vedúceho zamestnanca 

– riaditeľky CVČ.  

NEDOSTATOK č. 17 

Porušenie ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. V súvislosti s doručenou 

faktúrou č. 66/2021 nebola vykonaná ZFK. K faktúre nie je priložený kontrolný list 

preukazujúci výkon ZFK, čím súčasne boli porušené ustanovenia Vnútornej smernice č. 

5/2015 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly. 

ODPORÚČANIE 

Striktne dodržiavať ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné interné predpisy 

organizácie pre výkon základnej finančnej kontroly. 

 

Kontrola výkonu ZFK – ZMLUVY, DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH 

MIMO PRACOVNÉHO POMERU uzavreté počas kontrolovaného obdobia - rok 2021 

a Oznámenia o výške a zložení funkčného platu a Priznania osobného príplatku 

vystavené počas roka 2022 

- Predmetom kontroly boli doklady v nasledovnom rozsahu: 

o Zamestnávateľská zmluva č. 36129445TN018 zo dňa 26.01.2021 

o Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania č. 21K331012 zo dňa 10.02.2021 

o Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20212130 zo dňa 23.11.2021 

o Dohoda o pracovnej činnosti zo dňa 31.8.2021 

o Dohoda o vykonaní práce zo dňa 2.7.2021 

o 2x Dohoda o brigádnickej práci študenta zo dňa 9.7.2021 

o 2x Oznámenie o výške a zložení funkčného platu zo dňa 1.9.2022 – Samostatný 

vychovávateľ  

o 2x Priznanie osobného príplatku zo dňa 5.9.2022 – Samostatný vychovávateľ  

o Oznámenie o výške a zložení funkčného platu zo dňa 1.9.2022 – Personálny 

a mzdový účtovník  

o Priznanie osobného príplatku zo dňa 5.9.2022 – Personálny a mzdový účtovník  

o Oznámenie o výške a zložení funkčného platu zo dňa 1.9.2022 – Špecialista 

podnikový ekonóm  

o Priznanie osobného príplatku zo dňa 5.9.2022 – Špecialista podnikový ekonóm  
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NEDOSTATOK č. 18 

Porušenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. Výkon ZFK v súvislosti s vystavením oznámení 

o výške a zložení funkčného platu a priznaní osobných príplatkov nebol zabezpečovaný. 

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. bez vykonania základnej kontroly nemožno vo finančnej 

operácii alebo jej časti pokračovať. Nezabezpečením výkonu ZFK v prípade vystavenia 

oznámení o výške a zložení funkčného platu a priznaní osobných príplatkov nebol 

overených ich súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona.  

ODPORÚČANIE 

Striktne dodržiavať zákon č. 357/2015 Z. z. a vykonávať základnú finančnú kontrolu 

v súvislosti s vystavovaním oznámení o výške a zložení funkčného platu a priznaní 

osobných príplatkov. 

 

Výkon ZFK pri uzatváraní zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru bol zabezpečovaný prostredníctvom kontrolných listov podľa Vnútornej smernice č. 

5/2015 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly. Kontrolný list bol 

priložený k vyššie uvedeným zmluvám a dohodám. Podľa predmetnej smernice výkon ZFK 

na zmluvách a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečovali 

riaditeľka CVČ a poverený zamestnanec – účtovníčka. 

 

Kontrolou bol preverený súlad výkonu ZFK na predmetných dokladoch s príslušnými 

ustanoveniami zákona o finančnej kontrole, pričom boli zistené nasledovné nedostatky: 

 

NEDOSTATOK č. 19 

Porušenie zákona o finančnej kontrole a audite. Základná finančná kontrola na 

kontrolných listoch pri uzatváraní zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru nebola vykonávaná plne súladne s § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. 
Na kontrolných listoch, ktoré boli priložené k dokladom súvisiacim s finančnou operáciou – 

zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, boli uvedené všetky tri 

vyjadrenia v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, pričom nebolo vybrané len 

jedno relevantné slovné vyjadrenie a ostatné irelevantné slovné vyjadrenia neboli preškrtnuté.  

NEDOSTATOK č. 20 

V prípade jednej Dohody o brigádnickej práci študenta zo dňa 9.7.2021 a Dohody o pracovnej 

činnosti zo dňa 31.8.2021 zároveň bolo porušené aj ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 

Z. z. – nebol zabezpečený výkon ZFK zodpovedným zamestnancom - absentoval podpis 

zodpovedného zamestnanca a dátum podpisu zodpovedného zamestnanca za výkon základnej 

finančnej kontroly. 

ODPORÚČANIE 

Striktne dodržiavať ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečiť výkon základnej finančnej kontroly 

pri uzatváraní zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade 

s citovaným ustanovením. 

 

Kontrola výkonu ZFK – príjmové a výdavkové pokladničné doklady 

V súvislosti s príjmovými a výdavkovými pokladničnými dokladmi bola vykonaná kontrola 

dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. so zameraním na výkon základnej finančnej kontroly. 
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Predmetom kontroly boli príjmové pokladničné doklady č.: 

 P1/2021 zo dňa 8.1.2021, P1/2021 zo dňa 25.1.2021, P2/2021, P3/2021, P4/2021  

a 

výdavkové pokladničné doklady č: 

 V2/2021, V4/2021, V5/2021, V8/2021, V11/2021, V12/2021, V16/2021, V18/2021, 

V20/2021, V22/2021, V28/2021, V30/2021, V36/2021, V37/2021, V59/2021, 

V62/2021, V68/2021, V70/2021, V77/2021, V79/2021, V81/2021, V82/2021, 

V85/2021. 

 

Kontrolou bolo zistené nasledovné: 

 Základná finančná kontrola v súvislosti s finančnými operáciami v prípade príjmových 

a výdavkových pokladničných dokladov, ktorými boli príjem hotovosti a výdaj 

hotovosti bola vykonávaná na samostatnom papieri – doklad označený v prípade PPD 

ako „Doklad: Príjem a jeho čerpanie“ a v prípade VPD ako „Žiadanka na úhradu“, 

ktorý bol pevne pripojený k pokladničným dokladom.  

 Základná finančná kontrola bola vykonaná ku dňu, ktorý bol zároveň príjmom 

hotovosti, resp. výdavkom hotovosti, pričom kontrolou dátumu vykonania ZFK 

neboli zistené nedostatky. 

 

Kontrolou výkonu ZFK boli zistené nasledovné nedostatky: 

NEDOSTATOK č. 21 

Porušenie zákona o finančnej kontrole a audite. Základná finančná kontrola na 

kontrolných listoch pri príjme a výdavkoch hotovosti nebola vykonávaná plne súladne 

s § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. 
Na kontrolných listoch, ktoré boli priložené k dokladom súvisiacim s finančnou operáciou – 

príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli uvedené všetky tri vyjadrenia v zmysle § 7 

ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, pričom nebolo vybrané len jedno relevantné 

slovné vyjadrenie a ostatné irelevantné slovné vyjadrenia neboli preškrtnuté.  

NEDOSTATOK č. 22 

V prípade výdavkového pokladničného dokladu č. V81/2021 bolo zároveň porušené aj 

ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. – nebol zabezpečený výkon ZFK 

zodpovedným zamestnancom - absentoval podpis vedúceho zodpovedného zamestnanca 

zodpovedného za výkon základnej finančnej kontroly. 

ODPORÚČANIE 

Striktne dodržiavať ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečiť výkon základnej 

finančnej kontroly v súvislosti s príjmami a výdavkami hotovosti v súlade s citovaným 

ustanovením. 

 

NEDOSTATOK č. 23 

Základnú finančnú kontrolu v súvislosti s príjmami a výdavkami pokladničnej hotovosti 

vykonávali riaditeľka CVČ ako vedúci zamestnanec a účtovníčka CVČ ako zodpovedný 

zamestnanec. Zodpovednosť účtovníčky CVČ za výkon ZFK v súvislosti s príjmami 

a výdavkami pokladničnej hotovosti je uvedená v Smernici č. 8/2015 napriek skutočnosti, že 

účtovníčka pracovnú činnosť pokladníčky preukázateľne nevykonáva a nemá túto pracovnú 
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činnosť uvedenú ani v pracovnej náplni. V CVČ je zamestnaná zamestnankyňa – personálny 

a mzdový účtovník, ktorá je zároveň aj pokladníčkou. 

ODPORÚČANIE 

Aktualizovať internú smernicu týkajúcu sa vedenia pokladne a v súvislosti s príjmami 

a výdavkami pokladničnej hotovosti určiť pokladníka ako  zodpovedného zamestnanca 

za výkon ZFK. 

 

4.5. Dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

 

4.5.1. Systém vedenia účtovníctva 

 

Z účtovného hľadiska za jednu z najdôležitejších smerníc možno považovať smernicu 

upravujúcu systém vedenia účtovníctva, ktorá vyplýva z ustanovení § 1 - § 16 zákona 

o účtovníctve. Pri jej zostavovaní príspevková organizácia zohľadňuje okrem citovaného 

zákona aj Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. 

MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a 

vyššie územné celky.  

Podľa § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť v súlade 

s rámcovou účtovou osnovou účtový rozvrh. Účtový rozvrh je súčasťou internej smernice 

systému vedenia účtovníctva.  

K výkonu kontroly bola zo strany CVČ Stará Turá predložená Vnútorná smernica  

č. 4/2015 o vedení účtovníctva a obeh účtovných dokladov, ktorá bola podľa potreby 

aktualizovaná. Posledná aktualizácia bola vykonaná k 1.4.2020 z dôvodu zmeny účtovníčky 

a uvedenia jej mena na vzoroch dokladov. Kontrolou predmetnej smernice bolo zistené, že 

nie je vydaná v súlade so zákonom o účtovníctve.  

 

NEDOSTATOK č. 24 

Smernica č. 4/2015 nezohľadňuje novelizáciu zákona o účtovníctve týkajúcu sa 

Transformácie účtovného záznamu v zmysle § 33 a s tým súvisiacich ustanovení 

zákona o účtovníctve. 

ODPORÚČANIE 

Zabezpečiť aktualizáciu Smernice č. 4/2015 a doplniť ju o transformáciu účtovného 

záznamu v zmysle § 33 a s tým súvisiacich ustanovení zákona o účtovníctve. 

 

NEDOSTATOK č. 25 

Smernica č. 4/2015 neobsahuje prílohy – podpisové a dispozičné oprávnenia 

k smernici, tak ako na to odkazuje v bode č. 4 Obeh účtovných dokladov na strane č. 5 

smernice a prílohu – Účtový rozvrh (platný pre príslušné účtovné obdobie). 

ODPORÚČANIE 

Vyhotoviť vo forme príloh Podpisové a dispozičné oprávnenia a Účtový rozvrh (platný 

pre príslušné účtovné obdobie) a  tieto priložiť k Smernici č. 4/2015. 
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4.5.2. Kontrola pokladne za rok 2021 

Predmetom kontroly boli aj príjmy a výdavky realizované prostredníctvom pokladničných 

operácií s dôrazom na správnosť a úplnosť pokladničných dokladov, ako aj s dôrazom na 

hospodárnosť a účelnosť vybraných pokladničných dokladov. Ku kontrole bola predložená 

dokumentácia za rok 2021 obsahujúca pokladničné doklady – príjmové pokladničné doklady, 

výdavkové pokladničné doklady a pokladničnú knihu. CVČ Stará Turá nedisponuje 

programovým vybavením na vedenie peňažnej pokladne – počas kontrolovaného obdobia 

roka 2021 využívala mechanický spôsob vedenia pokladne. Všetky príjmové a výdavkové 

pokladničné doklady boli evidované v tlačovej forme. Ku kontrole bola predložená Vnútorná 

smernica č. 8/2015 upravujúca vedenie pokladne – účinná od 01.01.2016. Smernica bola 2x 

aktualizovaná, posledná aktualizácia bola vykonaná s účinnosťou od 1.9.2021. 

 

Kontrolou bolo zistené nasledovné: 

 Funkciu pokladníčky vykonávala na základe Dohody o pracovnej činnosti 

zamestnankyňa, ktorá bola súčasne zamestnankyňou CVČ Stará Turá v pracovnom 

pomere na pozícii samostatný vychovávateľ. Vnútorná smernica č. 8/2015 v Prílohe 

uvádza, že za vyhotovenie pokladničných dokladov je zodpovedná administratívna 

pracovníčka – pokladník. S účinnosťou od 01.10.2022 došlo k zmene pokladníčky – 

pokladníčkou je zamestnankyňa zamestnaná v CVČ Stará Turá na pozícii personálny 

a mzdový účtovník. 

NEDOSTATOK č. 26 

Porušenie ustanovenia § 182 Zákonníka práce. S osobami hmotne zodpovednými za 

nakladanie s finančnými prostriedkami v hotovosti nebola uzavretá Dohoda o hmotnej 

zodpovednosti.  

ODPORÚČANIE 

V súlade s § 182 Zákonníka práce uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti so 

všetkými zamestnancami, ktorí nakladajú s finančnými prostriedkami v hotovosti. 

 

NEDOSTATOK č. 27 

Pracovná náplň personálnej a mzdovej účtovníčky nebola doplnená o pracovnú 

činnosť pokladníčky. 

ODPORÚČANIE 

Doplniť pracovnú náplň personálnej a mzdovej účtovníčky o pracovnú činnosť 

pokladníčky. 

 

 K 1.1.2021 bol stav pokladničnej hotovosti vo výške 0 Eur, k 31.12.2021 bol stav 

pokladničnej hotovosti 0 Eur. Počas roka 2021 CVČ Stará Turá prijalo hotovosť vo 

výške 3 566,80 Eur a vydalo hotovosť vo výške 3 566,80 Eur. Príjmy predstavovali 

najmä hotovosť od zamestnancov CVČ (jedálne kupóny), od členov záujmových 

krúžkov (tzv. školné), od účastníkov nepravidelných aktivít (napr. štartovné, 

vstupné,...), zo svojich účtov vedených vo VÚB. Výdavky pokladničnej hotovosti sa 

týkali najmä drobných nákupov spotrebného materiálu, poštovného, cestovných 

náhrad, úhrad zo Sociálneho fondu.  

 Limit pokladničnej hotovosti je stanovený vo Vnútornej smernici č. 8/2015 v Čl. II 

ods. 1 písm. b) vo výške 2 000 Eur. Kontrolou bolo preverené dodržiavanie 

stanoveného limitu, pričom neboli zistené nedostatky. 
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 Všetky príjmové a výdavkové doklady sa evidujú v tlačovej forme. Číselné rady, ktoré 

sa v podmienkach CVČ Stará Turá používajú pre číslovanie pokladničných dokladov 

sú upravené vo vnútornej smernici a to tak, že pri výdavkových dokladoch sa uvádza 

označenie V1 – V.../rok a pri príjmových dokladoch sa uvádza označenie P1 – P.../rok. 

Uvedené číslovanie chronologicky narastajúcim spôsobom bolo použité aj počas 

kontrolovaného obdobia, pričom v prípade výdavkových pokladničných dokladov 

bolo celkovo vystavených 91 dokladov (V1/2021 – V91/2021), v prípade príjmových 

pokladničných dokladov bolo celkovo vystavených 5 dokladov (2x P1/2021, P2/2021, 

P3/2021, P4/2021). 

 V zmysle Vnútornej smernice č. 8/2015 základnú finančnú kontrolu počas 

kontrolovaného obdobia vykonávali účtovníčka – ako zodpovedný zamestnanec 

a riaditeľka CVČ ako vedúci zamestnanec. Kontrolou bolo zistené, že účtovníčka 

pokladničné doklady nevyhotovovala, vyhotovovala ich administratívna pracovníčka – 

pokladník, tak ako to uvádza Vnútorná smernica č. 8/2015 v prílohe „Zoznam 

podpisových vzorov pre pokladničné operácie“. Preverením výkonu ZFK na 

pokladničných dokladoch bol zistený nedostatok. 

 

Kontrola príjmových pokladničných dokladov:  

 Predmetom kontroly bolo všetkých 5 príjmových pokladničných dokladov 

vystavených počas kontrolovaného obdobia roka 2021. 

 Jednalo sa o nasledovné pokladničné doklady: 

1. P1/2021 zo dňa 25.14.2021 vo výške 500 Eur – doplnenie pokladne (výber 

hotovosti z BÚ)  

2. P1/2021 zo dňa 8.7.2021 vo výške 33,30 Eur – doplnenie pokladne  

3. P2/2021 zo dňa 15.7.2021 vo výške 1 500 Eur – doplnenie pokladne (výber 

hotovosti z BÚ)  

4. P3/2021 zo dňa 22.10.2021 vo výške 500 Eur – doplnenie pokladne (výber 

hotovosti z BÚ ) 

5. P4/2021 zo dňa 29.11.2021 vo výške 1 033,50 Eur – poplatky za krúžky 

 

Kontrolou bolo zistené, že príjmové pokladničné doklady nespĺňali náležitosti 

účtovných dokladov v zmysle § 10 zákona o účtovníctve.  

 

 Zistené nedostatky sa týkali nasledovného: 

NEDOSTATOK č. 28 

Porušenie § 10 ods. 1 písm. f) a g) zákona o účtovníctve. Príjmové pokladničné 

doklady neobsahovali uvedenie podpisového záznamu osoby zodpovednej za jeho 

zaúčtovanie (písm. f) a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje (písm. 

g). 

BEZ ODPORÚČANIA 

Novelou zákona s účinnosťou od 01.01.2022 sa zmenil § 10 ods. 1 písm. f) – účtovný 

doklad neobsahuje podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. 

Zároveň s účinnosťou od 01.01.2022 bolo zrušené uvádzať na účtovných dokladoch 

označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad účtuje - § 10 ods. 1 písm. g). 



MESTO STARÁ TURÁ 
Hlavná kontrolórka mesta 

 

___________________________________________________________________________ 
 

  

Správa o výsledku kontroly č. 4/2022 

Zasadnutie MsZ Stará Turá - 23.02.2023 
22 

 

 

 

Kontrola výdavkových pokladničných dokladov: 

 Článok II ods. 5 Smernice č. 8/2015 uvádza: „Pokladničné doklady sa číslujú 

chronologicky za sebou podľa poradia zápisov v pokladničnej knihe narastajúcim 

spôsobom. Číselné označenie týchto dokladov musí na seba nadväzovať, t. j. nesmie 

chýbať žiaden pokladničný doklad.“  

 Kontrolou všetkých výdavkových dokladov bolo preverené dodržanie číslovania 

dokladov podľa Článku II ods. 5 Smernice č. 8/2015, pričom boli zistené nasledovné 

nedostatky:  

 

NEDOSTATOK č. 29 

Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V súvislosti s úhradou poplatkov 

od rodičov a iných osôb boli vystavované príjmové pokladničné doklady (celkovo 141 

PPD), ktoré nespĺňali náležitosti účtovných dokladov – chýbajúci dátum vyhotovenia 

účtovného dokladu a podpis v časti „schválil“. V prípade príjmových pokladničných 

dokladov za zápisné dieťaťa boli tieto vystavované na meno dieťa a nie na meno 

zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý finančné prostriedky v hotovosti uhradil. Nebol 

dodržaný jednotný spôsob číslovania účtovných dokladov chronologicky za sebou – 

bolo použitých 5 spôsobov číslovania:   A1-A33/2021, B1-B33/2021, C1-C33/2021, 

D1-D33/2021, E1-E9/2021. 

Zároveň sa jednalo o účtovné doklady, ktoré zakladali uskutočnenie samostatného 

účtovného zápisu a namiesto toho boli doložené ako príloha k druhovo rovnakému 

príjmovému pokladničnému dokladu č. P4/2021. 

Označenie pokladničných dokladov a ostatných účtovných písomností a ich 

usporiadanie musí byť uskutočnené tak, aby bolo zrejmé, že sú kompletné a úplné. Z 

ich obsahu musí byť zrejmé, ktorého účtovného obdobia sa týkajú. 

ODPORÚČANIE 

1. Preukazovať pohyby pokladničnými dokladmi, ktoré bezodkladne dokladujú 

skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, vyhotovovať ich ako originálne 

písomnosti bez zbytočného odkladu po vybratí príspevkov od rodičov. 

2. Zabezpečiť, aby označenie a vypísanie pokladničných dokladov bolo uskutočnené 

tak, aby bolo zrejmé, že sú kompletné a úplné a aby bolo zrejmé, ktorého účtovného 

obdobia sa týkajú. 

NEDOSTATOK č. 30 

Porušenie Článku II ods. 5 Smernice č. 8/2015 a ustanovenia § 10 zákona 

o účtovníctve.  

Nedodržanie číslovania chronologicky za sebou. Dva pokladničné doklady boli 

vystavené pod rovnakým číslom – P1/2021, pričom jeden bol vystavený s dátumom 

25.1.2021 vo výške 500 Eur (doplnenie pokladne - výber z BÚ) a druhý s dátumom 

8.7.2021 vo výške 33,30 Eur (doplnenie pokladne). Zápisy oboch pokladničných 

dokladov pod číslom P1/2021 sú uvedené v pokladničnej knihe. 

ODPORÚČANIE 

Pri vystavovaní príjmových pokladničných dokladov dôsledne dbať na to, aby 

spĺňali náležitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve 

s prihliadnutím na vnútorné predpisy organizácie. 
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NEDOSTATOK č. 31 

Porušenie Článku II ods. 5 Smernice č. 8/2015 a ustanovenia § 10 zákona 

o účtovníctve.  

- Nedodržaním číslovania chronologicky za sebou nebol vystavený výdavkový 

pokladničný doklad pod číslom V41/2021 – zápis chýba aj v pokladničnej knihe. 

Porušenie číslovania nastalo aj v prípade dvoch pokladničných dokladov vystavených 

pod rovnakým číslom – V24/2021, pričom jeden bol vystavený s dátumom 28.6.2021 

vo výške 3,90 Eur (krmivo) a druhý s dátumom 1.7.2021 vo výške 10,60 Eur (materiál). 

Zápisy oboch pokladničných dokladov pod číslom V24/2021 sú uvedené v pokladničnej 

knihe. 

- Zároveň bolo zistené porušenie ust. § 10 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve a to 

tým, že dva vystavené výdavkové pokladničné doklady neboli číslované – jednalo sa 

o pokladničný doklad zo dňa 4.2.2021 vo výške 1,55 Eur (poštovné) a pokladničný 

doklad zo dňa 18.2.2021 vo výške 1,55 Eur (poštovné). Podľa zápisov v pokladničnej 

knihe mali mať predmetné pokladničné doklady čísla V9/2021 (zo dňa 4.2.2021) 

a V10/2021 (zo dňa 18.2.2021). 

ODPORÚČANIE 

Pri vystavovaní výdavkových pokladničných dokladov dôsledne dbať na to, aby 

spĺňali náležitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve s prihliadnutím na 

vnútorné predpisy organizácie. 

 

 Na vzorke náhodne vybraných 23 výdavkových pokladničných dokladov bolo preverené 

dodržanie zákona o účtovníctve týkajúce sa obsahových náležitostí účtovných 

dokladov podľa § 10 ods. 1 písm. a) až g).  

 

Kontrolou bolo zistené nasledovné: 

o V prípade výdavkových pokladničných dokladov, ktoré boli vystavené v súvislosti 

s nákupom tovarov, služieb bol priložený doklad  (bloček) z elektronickej registračnej 

pokladnice preukazujúci platbu v hotovosti. CVČ Stará Turá v tejto súvislosti 

zabezpečilo dodržanie ustanovenia § 8 ods. 6 zákona o účtovníctve, keď 

účtovníctvo v prípade výdavkových pokladničných dokladov viedlo spôsobom 

zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov – VPD obsahoval okrem originálneho 

vyhotovenia dokladu z ERP aj jeho kópiu priloženú na samostatnom papieri. 

o Výdavkové pokladničné doklady boli vystavené na príjemcu, v súvislosti s účelom 

a kontrolou nebol zistený nesúlad medzi vydanou hotovosťou a sumou uvedenou na 

doklade.  

 

o V súvislosti s preverením dodržania obsahových náležitostí výdavkových 

pokladničných dokladov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) až g) zákona o účtovníctve 

boli zistené nasledovné nedostatky: 

o  

NEDOSTATOK č. 32 

Porušenie § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve. Výdavkové pokladničné 

doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie. 

Obsahovali len podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad – a to 

riaditeľky CVČ.  
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NEDOSTATOK č. 33 

Porušenie § 10 ods. 1 písm. g) zákona o účtovníctve. Výdavkové pokladničné 

doklady neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.  

Bolo používané tlačivo VPD, ktoré neobsahovalo predtlač na vypísanie účtov. 

BEZ ODPORÚČANIA 

Novelou zákona s účinnosťou od 01.01.2022 sa zmenil § 10 ods. 1 písm. f) – účtovný 

doklad neobsahuje podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. 

Zároveň s účinnosťou od 01.01.2022 bolo zrušené uvádzať na účtovných dokladoch 

označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad účtuje –  

§ 10 ods. 1 písm. g). 

 

 V súvislosti s výdavkovým pokladničným dokladom č. V81/2021 zo dňa 

29.11.2021, ktorý bol vystaveným z dôvodu vrátenia poplatkov za krúžky bol zistený 

nasledovný nedostatok: 

 

NEDOSTATOK č. 34 

K výdavkovému pokladničnému dokladu č. V81/2021 boli priložené 3 samostatné 

výdavkové pokladničné doklady (traja rôzni príjemcovia), ktoré nespĺňali 

obsahové náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve – chýbajúce označenie, 

dátum vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, 

podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa 

účtovný prípad zaúčtuje.  

Zároveň sa jednalo o účtovné doklady, ktoré zakladali uskutočnenie 

samostatného účtovného zápisu a namiesto toho boli doložené ako príloha k druhovo 

rovnakému výdavkovému pokladničnému dokladu. 

ODPORÚČANIE 

V prípade vrátenia poplatku za záujmovú činnosť v hotovosti z pokladne 

vyhotovovať samostatný výdavkový pokladničný doklad v súlade so zákonom 

o účtovníctve a na meno príjemcu, ktorého sa vrátenie poplatku týka. 

 

8.5.3. Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti 

 

CVČ Stará Turá nemá vypracovaný vnútorný predpis na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti 

je upravená vo Vnútornej smernici  CVČ Stará Turá č. 8/2015 v Čl. VIII ods. 1, ktorá 

uvádza: „Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej 

štyrikrát za účtovné obdobie podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve“.  

Povinnosť inventarizovať peňažné prostriedky v hotovosti najmenej štyrikrát za účtovné 

obdobie stanovovala platná právna úprava účinná do 31.12.2013. S účinnosťou od 

01.01.2014 zákon o účtovníctve stanovuje v § 29 ods. 3 druhá veta nasledovné: „Peňažné 

prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka.“ 

 

Na základe predložených dokumentov bolo zistené, že inventarizácia peňažných 

prostriedkov v hotovosti – účet 211 pokladňa, bola vykonaná ku dňu 31.12.2021. Stav 

pokladne podľa predloženej pokladničnej knihy k 31.12.2021 bol zhodný so stavom podľa 
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individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 – účtovný výkaz Súvaha Úč ROPO SFOV 1-

01 r. 86 Pokladnica (211), a to 0 Eur. Fyzický stav peňažných prostriedkov v hotovosti 

k 31.12.2021 podľa inventúrneho súpisu predstavoval sumu 0 Eur. Z inventarizácie 

peňažných prostriedkov v hotovosti bol vystavený inventúrny súpis a inventarizačný zápis.  

 

Preverením inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti boli zistené nasledovné 

nedostatky: 

NEDOSTATOK č. 35 

Ku kontrole inventarizácie pokladne nebol súčasťou dokumentácie príkaz riaditeľky 

CVČ Stará Turá k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2021.  

ODPORÚČANIE 

Vypracovať internú smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov na konkrétne podmienky CVČ Stará Turá. 

 

NEDOSTATOK č. 36 

Inventarizačný zápis neobsahoval rovnaký dátum začatia a ukončenia inventúry ako bol 

uvádzaný na inventúrnom súpise. Inventarizačný zápis uvádza dátum začatia inventúry dňa 

07.01.2022 a dátum skončenia inventúry dňa 31.01.2022, pričom inventúrny súpis uvádza 

dátum začatia inventúry dňa 22.11.2021 a dátum skončenia inventúry dňa  

31.12.2021. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve (ustanovenie účinné do 

31.12.2021) sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého 

obsah priamo dokazuje skutočnosť. 

ODPORÚČANIE 

Účtovné záznamy vyhotovovať v súlade s ustanovením § 32 zákona o účtovníctve.   

NEDOSTATOK č. 37 

Inventúrny súpis neobsahuje meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej 

osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. Na inventúrnom súpise je 

uvedené meno, priezvisko a podpis riaditeľky CVČ, napriek tomu, že nebola osobou hmotne 

zodpovednou za pokladnicu. 

ODPORÚČANIE 

V súlade s § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve na inventúrne súpisy týkajúce sa 

pokladnice uvádzať meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za 

pokladnicu. 

 

Preverením súladu smernice upravujúcej oblasť inventarizácie peňažných prostriedkov 

v hotovosti so zákonom o účtovníctve bol zistený nasledovný nedostatok: 

 

NEDOSTATOK č. 38 

Nesúlad Čl. VIII ods. 1 Smernice CVČ Stará Turá č. 8/2015 so zákonom o účtovníctve. 

Smernica č. 8/2015 v Čl. VIII ods. 1 odkazuje na ustanovenie zákona o účtovníctve účinné 

do 31.12.2013, podľa ktorého mala účtovná jednotka povinnosť inventarizovať peňažné 

prostriedky v hotovosti minimálne štyrikrát za účtovné obdobie. S účinnosťou od 01.01.2014 

platná právna úprava stanovuje povinnosť účtovnej jednotky inventarizovať peňažné 

prostriedky v hotovosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

ODPORÚČANIE 

Zosúladiť Čl. VIII ods. 1 Smernice č. 8/2015 s platnou právnou úpravou. 
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4.6. Dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení mesta Stará Turá 

 

Podľa § 116 ods. 6 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením. 

Podľa § 5 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stará Turá č. 6/2020 o určení výšky 

mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá  bola výška mesačného 

príspevku určená nasledovne: 

a) vo výške 1,50 €/mesiac – člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom základnej školy 

alebo študentom strednej školy a súčasne odovzdá do Centra voľného času vzdelávací 

poukaz; výška príspevku je rovnaká na všetky záujmové krúžky, ktoré člen 

navštevuje, 

b) vo výške 3,00 €/mesiac – člen záujmového krúžku do 25 rokov, ktorý je žiakom 

základnej školy, študentom strednej alebo vysokej školy a neodovzdá vzdelávací 

poukaz; výška príspevku sa týka len jedného záujmového krúžku, ak má dieťa záujem 

navštevovať ďalšie záujmové krúžky, za druhý a každý ďalší uhrádza príspevok 5,00 

€/mesiac, 

c) vo výške 5,00 €/mesiac – dospelý člen záujmového krúžku, ktorý nie je žiakom ani 

študentom strednej alebo vysokej školy, pričom platí podmienka, že dospelý záujemca 

sa môže stať členom iba jedného krúžku. V prípade, že bude mať záujem navštevovať 

súčasne aj iné druhy pravidelnej záujmovej činnosti, bude si tieto návštevy uhrádzať 

jednorazovo v súlade s písmenom f) tohto ustanovenia, 

d) vo výške 15 €/rok – člen Babyclubu (členom sa rozumie rodič+dieťa/deti), 

e) oslobodené od poplatkov sú pravidelné činnosti a nízkoprahové kluby pre deti 

a mládež so zdravotným znevýhodnením a členovia Detského parlamentu Mesta Stará 

Turá. 

f) vo výške 2,00 € za každú návštevu pravidelnej záujmovej činnosti – dieťa alebo 

dospelý návštevník, ktorý nie je členom záujmového krúžku, 

g) mesačné poplatky v záujmových krúžkoch budú zvýšené o sumu pokrývajúcu 

preukázateľné náklady spojené s činnosťou krúžku. Napr. Plavecký krúžok: + vstupy 

na plaváreň podľa počtu dní, v ktorých krúžok prebieha, Kreatív, Talentníček: + 

materiál podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Podľa § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje 

o prijatí žiaka do školského zariadenia riaditeľ školského zariadenia. Na základe stanoviska 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 27. júla 2021, na 

rozhodovanie riaditeľov školských zariadení v súvislosti s citovaným ustanovením sa Správny 

poriadok nevzťahuje. O prijatí do školského zariadenia, ktorým je aj centrum voľného času, 

sa môže vydať individuálne rozhodnutie každému dieťaťu, alebo rozhodnutie, ktorého 

súčasťou je zoznam detí, ktorých sa predmetné rozhodnutie týka; toto rozhodnutie sa vydáva 

na jeden školský rok a zverejňuje sa na verejne prístupnom mieste v školskom zariadení 

(centre voľného času). 

Kontrolou bolo zistené, že riaditeľka CVČ Stará Turá vydala na školský rok 2020/2021, ako 

aj na školský rok 2021/2022 hromadné Rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo inej osoby podľa 
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priloženého zoznamu za člena pravidelnej záujmovej činnosti do Centra voľného času Stará 

Turá. Prílohou vydaných rozhodnutí boli zoznamy členov záujmovej činnosti. 

Vydanie takéhoto rozhodnutia bolo upravené v Školskom poriadku pre účastníkov záujmovej 

činnosti č. 12/2020 zo dňa 2.9.2020 a Školskom poriadku pre účastníkov záujmovej činnosti 

č. 13/2021 zo dňa 2.9.2021.  

 

Školský rok 2020/2021* 

V školskom roku 2020/21 sa otvorilo 25 záujmových krúžkov, do ktorých sa prihlásilo spolu 

151 členov, z toho 103 detí do 15 rokov. CVČ navštevovalo 115 dievčat a 36 chlapcov. Deti 

a mládež odovzdali do CVČ 74 vzdelávacích poukazov. V mesiaci október bola podľa 

pokynu MŠ a zriaďovateľa prevádzka CVČ z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19 

prerušená a toto prerušenie trvalo až do konca školského roka. Počas prerušenia prevádzky 

zamestnanci CVČ vypomáhali v školskej družine, materskej škole, v mesiaci jún a august 

zrealizovali deň otvorených dverí a v mesiaci júl detský letný tábor v dvoch termínoch. 

Sociálno-pedagogická činnosť zameraná na bezplatné sociálno-výchovné poradenstvo sa 

z dôvodu prerušenia prevádzky nerealizovala. 

 

Školský rok 2021/2022* 

V školskom roku 2021/22 sa otvorilo 23 záujmových krúžkov, do ktorých sa prihlásilo spolu 

196 členov, z toho 143 detí do 15 rokov. CVČ navštevovalo 147 dievčat a 49 chlapcov. Deti 

a mládež odovzdali do CVČ 100 vzdelávacích poukazov. V mesiaci  november bola podľa 

pokynu zriaďovateľa prevádzka CVČ prerušená a toto prerušenie trvalo až do konca  

kalendárneho roka. Činnosť sa znovu otvorila v mesiaci január 2022. Počas prerušenia 

prevádzky v mesiaci november zamestnanci CVČ vypomáhali v školách v Starej Turej. 

 
*Pozn.: Údaje získané zo Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Centra voľného času Stará Turá za školský rok 2020/21 a Správy o výchovno- 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času Stará Turá 

za školský rok 2021/22. 

 

Na základe predloženého čerpania rozpočtu k 31.12.2021 zo strany CVČ Stará Turá bolo 

čerpanie príjmov za príspevky podľa VZN č. 6/2020 nasledovné: 

 

 

PRÍJMY 

Rozpočet 

2021 

schválený 

v Eur 

Rozpočet 

2021 

upravený 

v Eur 

Skutočnosť 

k 31.12.2021  

v Eur 

Plnenie 

k 31.12.2021  

v % 

223* Príjmy za príspevky od 

rodičov a iných osôb 
5 300 5 300 3 368,50 63,56 

 

Z uvedeného je zrejmé, že CVČ Stará Turá nenaplnilo rozpočet príjmov na položke za 

príspevky od rodičov a iných osôb na činnosť CVČ. Dôvodom bolo vyššie uvádzané 

a zdôvodnené prerušenie činnosti a prevádzky CVČ.  

 

Kontrolou bolo zistené, že uvedená položka bola tvorená týmito príjmami: 

1. príspevky od rodičov a iných osôb – 1 014,50 Eur (príjem v hotovosti do pokladne), 
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2. poplatky od rodičov za účasť detí v letnom tábore pod názvom „Dosť bolo nudy“ vo 

výške 2.354 Eur (poplatky boli zákonnými zástupcami detí hradené na príjmový účet 

CVČ Stará Turá). 

 

Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení VZN mesta Stará Turá č. 6/2020 a 5/2021 

v súvislosti s mesačnými príspevkami na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s výchovno-vzdelávacou činnosťou CVČ 

Kontrolou bolo zistené nasledovné:  

 Podľa VZN mesta o určení mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou CVČ mesačný príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca alebo súhrnne podľa rozhodnutia riaditeľa centra voľného času 

raz v mesiaci september za obdobie mesiacov september – december a raz v mesiaci 

január za obdobie  mesiacov január – jún kalendárneho roka. Žiaci, ktorí sú prijatí 

v priebehu školského roka alebo na kratšie obdobie, uhrádzajú príspevok mesačne. 

 Riaditeľka CVČ v súvislosti s úhradou mesačných príspevkov pre školský rok 

2020/2021, resp. 2021/2022 vydala Rozhodnutie o určení výšky mesačného príspevku 

detí a zákonných zástupcov dieťaťa alebo inej osoby podľa priloženého zoznamu 

(Rozhodnutie č. 1/2021/AC zo dňa 20.9.2021, Rozhodnutie č. R2/2020 zo dňa 

1.10.2020). Obe rozhodnutia uvádzali, že príspevok sa uhrádzal za september – jún, 

a to vždy 3 mesiace vopred v mesiaci september a v mesiaci január  na 6, prípadne 5 

mesiacov vopred prostredníctvom príjmových dokladov. Kontrolou bolo zistené, že 

počas roka 2021 bola do pokladne prijatá 1x hotovosť za úhradu príspevkov a to 

v mesiaci november – 29.11.2021 vo výške 1033,50 Eur (VPD č. 81/2021 

z 29.11.2021  boli vrátené príspevky vo výške 19 Eur) na základe príjmového 

pokladničného dokladu P4/2021. K uvedenému príjmovému pokladničnému dokladu 

boli priložené ďalšie samostatné príjmové pokladničné doklady vystavené na mená 

detí a nie na mená zákonných zástupcov detí, doklady neobsahovali dátumy 

vyhotovenia – nie je možné skontrolovať či bola úhrada vykonaná v súlade 

s rozhodnutím riaditeľky CVČ, číslovanie dokladov nebolo v súlade s internou 

smernicou upravujúcou vedenie pokladne a internou smernicou o vedení účtovníctva 

a obehu účtovných dokladov. Uvedené nedostatky sú popísané na str. č. 22 a 24. 

 V súvislosti s vystavenými Rozhodnutiami o určení výšky mesačného príspevku 

detí a zákonných zástupcov dieťaťa č. 1/2021/AC a č. R2/2020 uvádzam 

nasledovné: „Zriaďovateľ určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou CVČ všeobecne záväzným nariadením podľa § 116 

ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ CVČ teda 

nevydáva rozhodnutie o určení výšky mesačného príspevku v CVČ, nakoľko 

zákon zveril kompetenciu určiť výšku tohto príspevku zriaďovateľovi.“ 

NEDOSTATOK č. 39 

 

ODPORÚČANIE 

1. V súvislosti s výškou mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou CVČ Stará Turá určenej všeobecne záväzným nariadením mesta Stará 

Turá nevydávať rozhodnutie riaditeľa CVČ.  

2. Zvoliť vhodný spôsob oznámenia výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou CVČ určenej všeobecne záväzným nariadením mesta. 
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Kontrola poplatkov od rodičov za účasť detí v letnom tábore „Dosť bolo nudy“  

Kontrolou bolo zistené nasledovné: 

 Letný tábor bol organizovaný v dvoch termínoch a to od 12.7.2021 do 16.7.2021 a od 

19.7.2021 do 23.7.2021. Cieľová skupina: deti od ukončeného 1. ročníka základnej školy 

do ukončeného 5. ročníka základnej školy. 

 Výška poplatku na dieťa bola stanovená v sume 60 Eur/5 dní a pozostávala z: programu, 

materiálu, pomôcok, vstupného, cestovného, cien do súťaží, stravy (desiata, obed, 

olovrant), pitného režimu a pedagogického dozoru. Informácia o konaní letného tábora 

vrátane nahlásenia záujmu zúčastniť sa tábora bola zverejnená na webovom sídle CVČ 

Stará Turá prostredníctvom plagátu dňa 28.4.2021. 

 Celková výška poplatkov uhradená zákonnými zástupcami detí predstavovala sumu 

2 354 Eur. Hlavná kontrolórka overila, či celková suma poplatkov bola skutočne 

uhradená v uvedenej výške.  

Na základe predložených výpisov z príjmového bankového účtu CVČ Stará Turá 

hlavná kontrolórka zistila nasledovné: 

o Poplatok 60 Eur/5 dní bol uhradený celkovo za 37 detí, t. j. 60 Eur*37 =  

2 220 Eur. 

o Poplatok za 3 dni tábora bol uhradený v 1 prípade vo výške 36 Eur. 

o V 2-och prípadoch – jednalo sa o deti zo sociálnej slabších rodín, bol poplatok 60 

Eur (2*60 Eur = 120 Eur) uhradený nasledovne: 

 Zákonní zástupcovia detí – čiastočná úhrada vo výške 20 Eur (2*20 Eur = 

40 Eur). 

 Mesto Stará Turá čiastočná úhrada vo výške 40 Eur (2*40 Eur = 80 Eur). 

o V 1 prípade bola vrátená časť poplatku vo výške 22 Eur z dôvodu, že dieťa malo 

zabezpečenú vlastnú stravu. 

o Kontrolný výpočet: 2 220 Eur + 36 Eur  + 120 Eur – 22 Eur = 2 354 Eur. 

Hlavná kontrolórka konštatuje, že výška poplatkov, ktoré zákonní zástupcovia 

uhradili za účasť detí v letnom tábore skutočne predstavovala sumu 2 354 Eur. 

 

Zároveň kontrolou výberu poplatku za organizovanie letného tábora bolo zistené, že vo VZN 

mesta Stará Turá č. 6/2020 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta 

Stará Turá nebola stanovená výška príspevku na činnosť CVČ, ktorým je organizovanie 

detských letných táborov.  

Príspevok bol stanovený na základe kalkulácie riaditeľky CVČ. Táto kalkulácia nebola 

oficiálne zverejnená a ani schválená zriaďovateľom CVČ. Zverejnená (na plagátoch) 

bola len konečná cena za účasť na detskom letnom tábore. NEDOSTATOK č. 40 
 

ODPORÚČANIE 

1. Príspevok na činnosť CVČ, ktorým je organizovanie detských letných táborov, 

stanoviť na základe riadne vypracovanej kalkulácie nákladov na organizovanie 

detských letných táborov. 

2. Kalkuláciu nákladov na organizovanie detských letných táborov predložiť na 

schválenie výšky príspevku zriaďovateľovi CVČ. 

3. Príspevok na činnosť CVČ, ktorým je organizovanie detských letných táborov, 

zverejniť na webovom sídle CVČ. 
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5. Kontrola vyhotovenia správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a správy 

o hospodárení 

 
5.1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení (ďalej len „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti“) 

 

Podľa § 3 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 435/2020 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení schválená správa sa zverejňuje na 

obvyklom mieste a na webovom sídle školy alebo školského zariadenia, ak je zriadené, do 31. 

decembra príslušného roka.  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 bola zverejnená na 

webovom sídle CVČ Stará Turá podľa citovaného zákona. 

 

Kontrolou bol zistený nasledovný nedostatok: 

 

NEDOSTATOK č. 41 

Nesplnenie povinnosti stanovenej v § 3 ods. 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 nebola zverejnená na webovom sídle 

CVČ v lehote do 31.12.2022.  

ODPORÚČANIE 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení za školský rok 2021/2022 zverejniť na obvyklom mieste a na webovom sídle CVČ 

Stará Turá, obratom. 

2. Každý rok Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení zverejniť v CVČ Stará Turá na obvyklom mieste a na webovom sídle 

CVČ do 31. decembra príslušného roka. 

 

5.2. Správa o hospodárení 

 

Podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú 

správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. 

Zriaďovatelia predložia regionálnemu úradu do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za 

predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti.  

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia obsahuje analýzu príjmov v členení podľa 

zdrojov a analýzu výdavkov a ďalšie údaje určené ministerstvom. K správe o hospodárení 

školy a školského zariadenia sa pripája ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej 

účtovnej závierke, ak bola audítorom overená. 

Správa o hospodárení za rok 2021 bola spracovaná a predložená zriaďovateľovi 

v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

V Starej Turej, 14.02.2023     

 

Ing. Simona ŠTEPANOVICOVÁ, v. r. 

         hlavná kontrolórka mesta 
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S P R Á V A 

o výsledku kontroly č. 7/2022 

  

„Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami sociálneho fondu 

Mestského úradu Stará Turá“ 
 

SPRÁVU PREDKLADÁ: V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení – Hlavná kontrolórka mesta Stará Turá.  

 

Cieľ kontroly: Správa obsahuje výsledok z kontroly zameranej na overenie objektívneho stavu 

tvorby a čerpania sociálneho fondu a jeho  súlad so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými aktmi riadenia mesta.  

 

Hlavná kontrolórka vykonala v dňoch 29.11.2022 – 08.02.2023 kontrolu v súlade 

s ustanovením § 18d ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe Plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2022 schváleného uznesením 

Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 4-XXXIV/2022 dňa 23.06.2022. Kontrola bola vykonaná 

na Mestskom úrade Stará Turá (ďalej len „MsÚ Stará Turá) a mimo priestorov MsÚ Stará Turá 

v kancelárii hlavnej kontrolórky mesta. V tejto súvislosti bola hlavnou kontrolórkou mesta 

odobratá súvisiaca dokumentácia. 

 

 

VÝSLEDOK KONTROLY  

 

Vzhľadom k tomu, že kontrolou  n e b o l i  zistené nedostatky, bola vypracovaná správa 

o výsledku kontroly, s ktorou bol primátor mesta oboznámený dňa 08.02.2023. 

 

1. Základné informácie o predmete kontroly a právna úprava pre oblasť 

sociálneho fondu 

 

Predmetom kontroly je sociálny fond MsÚ Stará Turá – jeho tvorba a použitie počas 

kontrolovaného obdobia od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

 

Sociálny fond slúži na realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa v oblasti starostlivosti 

o zamestnancov, ktorí sú u neho zamestnaní v pracovnom pomere v súlade s § 42 Zákonníka 

práce. Základnou právnou normou pre tvorbu a následné použitie sociálneho fondu je zákon 

o sociálnom fonde. 

Sociálny fond tvorí povinne zamestnávateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky 

sídlo, a to len za a pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom alebo v obdobnom 

pracovnom vzťahu, napr. v služobnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu. V prípade 

pracovnoprávnych vzťahov na základe iných typov zmlúv, napr. dohody o pracovnej 

činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo príkazovej 

zmluvy, mandátnej zmluvy, konateľskej zmluvy, nevzniká povinnosť tvoriť sociálny fond.  
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Sociálny fond sa tvorí a používa v závislosti od toho, či je alebo nie je u zamestnávateľa 

uzatvorená kolektívna zmluva a za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom fonde. 

 

Ku kontrole boli predložené nasledovné doklady: 

 Kolektívna zmluva platná pre rok 2021 

 Výpisy z bankového účtu za rok 2021 – preukazujúce prídel do sociálneho fondu 

 Výpis z bankového účtu za január 2022 – preukazujúci prídel do sociálneho fondu za 

mesiac december 2021 

 Analytická evidencia hlavnej knihy rok 2021– účet 472 Záväzky zo sociálneho fondu 

 Analytická evidencia hlavnej knihy rok 2022 – účet 472 Záväzky zo sociálneho fondu 

 Doklady preukazujúce poskytnutie príspevkov zo sociálneho fondu v roku 2021 

 

 

2. Kontrola tvorby sociálneho fondu a prídelu do sociálneho fondu  
 
2.1. Kontrola tvorby sociálneho fondu 

 
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o SF sa fond tvorí ako úhrn: 

a) povinného prídelu vo výške 0,6% až 1% zo základu uvedeného v §4 ods. 1, 

b) ďalšieho prídelu vo výške 

1. dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa 

nemôže pôsobiť odborový orgán, najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v 

§ 4 ods. 1 alebo 

2. sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do 

zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5, 

najviac však vo výške 0,5 % zo základu. 

3. ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3. 

 

Sociálny fond Mestského úradu Stará Turá (ďalej len „MsÚ Stará Turá“) bol 

v kontrolovanom období tvorený v zmysle § 3 ods. 1 zákona o SF ako úhrn povinného 

prídelu vo výške 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 a ďalšieho prídelu zo 

základu uvedeného v § 4 ods. 1 zákona o SF a to vo výške 0,5 %, ktorý bol dohodnutý 

v Kolektívnej zmluve v Článku 29. 

 

Kontrolou bolo zistené, že tvorba sociálneho fondu MsÚ Stará Turá v roku 2021 bola 

podľa platnej Kolektívnej zmluvy stanovená ako úhrn povinného prídelu a ďalšieho 

prídelu vo výške 1,5 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 zákona o SF, čo bolo v súlade 

s ustanovením  § 3 ods. 1 zákona o SF. 

 

2.2. Kontrola prídelu do sociálneho fondu 

 

Podľa § 4 ods. 1 zákona o SF základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 je 

súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 

kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd 

alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 
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Hrubou mzdou sa rozumie mzda definovaná v Zákonníku práce. Mzdou podľa § 118 ods. 2 

Zákonníka práce sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna 

mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. V prípade zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme je základom na určenie mesačného a ročného prídelu 

do sociálneho fondu súhrn plnení uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) až v) zákona č. 553/2003 

Z. z., t. j.: a) tarifný plat, b) osobný plat, c) príplatok za riadenie, d) príplatok za 

zastupovanie, e) osobný príplatok, f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce, g) 

príplatok za prácu v krízovej oblasti, h) príplatok za zmennosť, i) príplatok za výkon 

špecializovanej činnosti, j) kreditový príplatok, k) výkonnostný príplatok, l) príplatok za 

starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla, m) príplatok za praktickú prípravu, 

n) príplatok za prácu v noci, o) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, p) príplatok za 

prácu vo sviatok, r) plat za prácu nadčas, s) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na 

pracovisku, t) odmena, u) príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a 

začínajúcemu odbornému zamestnancovi, v) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným 

znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona o SF tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom 

analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke.  

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt počas roka 2021 tvorbu a čerpanie 

sociálneho fondu viedol na osobitnom bankovom účte č. IBAN:  

SK88 0900 0000 0050 6077 7770 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a. s. a na príslušnom 

analytickom účte fondu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

o SF. 

 

Tabuľka č. 1 Prídel do sociálneho fondu v roku 2021 

Obdobie - 

mesiac 

Súhrn 

hrubých 

miezd v Eur 

Predpis SF  

v Eur 

Odvedený 

prídel 1,5 % 

do SF 

v Eur 

Rozdiel  

v Eur 

Dátum 

odvodu na 

účet SF 

Číslo 

výpisu 

Január 62 781,66 941,71 941,71 0 9.2.2021 3/2021 

Február 60 697,60 910,46 910,46 0 10.3.2021 5/2021 

Marec 54 219,16 813,27 813,27 0       9.4.2021                                                                                      7/2021 

Apríl 63 142,72 947,13 947,13 0 11.5.2021 9/2021 

Máj 64 299,59 964,49 964,49 0 9.6.2021 11/2021 

Jún 63 821,78 957,32 957,32 0 9.7.2021 13/2021 

Júl 53 850,29 807,74 807,74 0 9.8.2021 15/2021 

August 54 515,05 817,71 817,71 0 9.9.2021 17/2021 

September 71 362,67 1 070,43 1 070,43 0 8.10.2021 19/2021 

Október 60 590,18 908,84 908,84 0 9.11.2021 21/2021 

November 122 127,40 1 831,910 1 831,90 0 8.12.2021 24/2021 

December 60 730,52 910,95 910,95 0 11.1.2022 1/2022 

SPOLU:  11 881,95 11 881,95 0   
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Podľa § 6 ods. 2 zákona o sociálnom fonde: „Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 

piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho 

mesiaca.“ 

Údajmi vo vyššie uvedenej tabuľke je preukázané, že Mesto Stará Turá – Mestský úrad, 

realizovalo prevod finančných prostriedkov z bežného účtu na osobitný účet sociálneho 

fondu v zákonom stanovenej lehote. 

 

Zákon o sociálnom fonde umožňuje zamestnávateľovi výlučne za mesiac december tvoriť fond 

z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. 

decembra. V prípade, že by sa napriek priebežnej mesačnej tvorbe sociálneho fondu odvodovým 

spôsobom z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov vyskytli rozdiely medzi kumulovane 

vytvoreným objemom prostriedkov sociálneho fondu za január až december a celkovým 

objemom, ktorý zamestnávateľ mal podľa dohodnutého alebo stanoveného podielu vytvoriť z 

ročného objemu vyplatených miezd a platov, podľa § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde je 

povinný zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykonať najneskôr do 31. 

januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa prevádza do 

nasledujúceho roka. 

 

Kontrolou bolo zistené, že povinná osoba realizovala prevod finančných prostriedkov na 

účet sociálneho fondu v súlade so zákonom o sociálnom fonde. 

 

Tabuľka č. 2 Obraty na bankovom účte sociálneho fondu v roku 2021   

                         v Eur 

Počiatočný stav účtu SF k 1.1.2021 1 241,35  

Prídel do SF za december 2020 738,30  

Prídel do SF za 1-11/2021 10 971  

Celkový príjem SF za rok 2021 11 709,30 

  

Výdavky zo SF:  

Príspevok na stravovanie 6 383,85 

Príspevok na kultúrno-spoločenské a športové podujatia 180,35 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a ostatnú starostlivosť 

o zamestnancov 

152 

Príspevok pri narodení dieťaťa 150 

Príspevok novomanželom 0 

Vianočný príspevok – darčekové poukážky  4 215 

Spolu výdavky zo SF v roku 2021 11 081,20 

Konečný stav účtu SF k 31.12.2021 1 869,45 
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Tabuľka č. 3 Hospodárenie so sociálnym fondom v roku 2021 – účet 472 Záväzky zo sociálneho 

fondu -Analytická evidencia hlavnej knihy                      

              v Eur 

Počiatočný stav k 1.1.2021 2 029,65 

Tvorba SF za rok 2021 – bez prídelu za mesiac 7/2021* 11 074,21 

Celkový príjem SF za rok 2021 + počiatočný stav 13 103,86 

  

Výdavky zo SF:  

Príspevok na stravovanie za 1-12/2021 6 383,85 

Príspevok na stravovanie 1/2022 826,40 

Príspevok na kultúrno-spoločenské a športové podujatia, 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a ostatnú starostlivosť 

o zamestnancov, Príspevok pri narodení dieťaťa, Príspevok 

novomanželom 

 

482,35 

Vianočný príspevok - darčekové poukážky 4 215 

Spolu výdavky zo SF za rok 2021 11 907,6 

Zostatok SF k 31.12.2021 1 196,26 

 

Hlavná kontrolórka kontrolou Analytickej evidencie hlavnej knihy účet 472 Záväzky zo 

sociálneho fondu zistila, že povinná osoba nezaúčtovala predpis miezd za mesiac júl 2021 

vo výške 807,74 Eur, hoci prídel na účet SF bol v danej výške podľa zákona o sociálnom 

fonde prevedený. Uvedený nedostatok nebol zistený pri vykonaní inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021, ani pri overení ročnej účtovnej závierky 

mesta za rok 2021. Nedostatok bol odstránený dňa 30.11.2022 – odstránenie nedostatku 

zisteného počas výkonu tejto kontroly bolo hlavnej kontrolórke preukázané predložením 

Analytickej evidencie hlavnej knihy za rok 2022 – účet 472 Záväzky zo sociálneho fondu. 

Zaúčtovanie vykonala účtovníčka MsÚ Stará Turá po dodatočnom zistení ako opravu 

predpisov – sociálny fond dokladom č. 10220250 dňa 30.11.2022. 

 

3. Kontrola použitia sociálneho fondu 

 

Zákon o sociálnom fonde upravuje použitie fondu v ustanovení § 7. V podmienkach mesta Stará 

Turá je použitie sociálneho fondu upravené v platnej Kolektívnej zmluve a príspevky 

poskytované zo sociálneho fondu sa vzťahujú na zamestnancov mestského úradu, mestskej 

polície, terénnej opatrovateľskej služby a zamestnancov zariadenia opatrovateľskej služby. 

Ustanovenia Kolektívnej zmluvy sa primerane vzťahovali aj na primátora mesta, hlavnú 

kontrolórku a zástupkyňu primátora. 

 

Počas kontrolovaného obdobia roka 2021 bolo použitie sociálneho fondu upravené v Článku 29 

Kolektívnej zmluvy v zmysle ktorého zamestnávateľ poskytoval: 

 Príspevok na stravovanie vo výške 0,55 € za každý stravný lístok. 

 Príspevok: 

a) na kultúrno spoločenské a športové podujatia vo výške 20 € ročne na jedného 

zamestnanca, 

b) na regeneráciu pracovnej sily (napr. saunu, masáže) a ostatnú starostlivosť 

o zamestnancov vo výške 20 € ročne na jedného zamestnanca, 
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c) príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 50 €, 

d) príspevok novomanželom vo výške 50 €. 

Zamestnanec si príspevok uplatnil: 

 podľa odseku a), b) písomne na priloženom vzore tlačiva, ktoré bolo prílohou 

kolektívnej zmluvy, 

 podľa odseku c) formou písomnej žiadosti, ku ktorej predložil kópiu rodného listu 

dieťaťa a to najneskôr do 3 mesiacov od narodenia dieťaťa, 

 podľa odseku d) formou písomnej žiadosti, ku ktorej predložil kópiu sobášneho 

listu, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa uzavretia manželstva. 

 

 Vianočný príspevok formou darčekových poukážok, o výške ktorého rozhodol 

zamestnávateľ po dohode s odborovým orgánom (pri zohľadnení skráteného úväzku 

a dlhodobej PN) – pre rok 2021 bola výška jednej darčekovej poukážky v sume 5 Eur. 

 

3.1. Príspevok na stravovanie 

V roku 2021 bolo na stravovanie zamestnancov nad rozsah stanovený osobitnými predpismi 

v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o SF a Článku 29 Kolektívnej zmluvy poskytnutých 

6 383,85 Eur. Zamestnávateľ prispieval v roku 2021 na stravovanie sumou 2,48 Eur, čo pri 

stravnom lístku v hodnote 4,00 Eur predstavovalo 62 %. Uvedené bolo v súlade s § 152 ods. 3 

Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % 

ceny jedla. Okrem toho poskytoval príspevok na stravovanie zo SF v sume 0,55 Eur. 

Zamestnanec hradil 0,97 Eur. Celkové náklady na jedno jedlo tak boli financované z troch 

zdrojov - zamestnávateľ, sociálny fond a zamestnanec (2,48 Eur + 0,55 Eur + 0,97 Eur). 

 

Tabuľka č. 4 Príspevok na stravovanie zo SF v roku 2021 

OBDOBIE 

 -  

MESIAC 

PRÍSPEVOK NA 

STRAVOVANIE 

ZO SF 

v Eur 

POČET STRAVNÝCH 

LÍSTKOV 

ZODPOVEDAJÚCICH 

PRÍSPEVKU ZO SF  

v ks 

POČET 

VYDANÝCH 

STRAVNÝCH 

LÍSTKOV v ks 

ROZDIEL – 

plne hradené 

zamestnancom 

Január 463,65 843 843 --- 

Február* 400,95 729  734 5 ks=2,75 Eur 

Marec* 641,85 1167 1177 10 ks=5 ,50 Eur 

Apríl * 512,60 932 938 6 ks=3,30 Eur 

Máj  543,40 988 988 --- 

Jún  618,75 1125 1125 --- 

Júl  575,30 1046 1046 --- 

August* 539,55 981  1024 43 ks=23,65 Eur 

September * 444,40 808  810 2 ks=1,10 Eur 

Október  513,15 933 933 --- 

November * 514,25 935  942 7 ks=3,85 Eur 

December* 616 1120  1131 11 ks=6,05 Eur 

SPOLU 6 383,85  11 607  

 

11 691 84 ks*0,55 Eur = 

46,20 Eur 
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Kontrolou bol preverený súlad medzi vydanými stravnými lístkami a poskytnutou výškou 

príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu. Hlavná kontrolórka zistila, že celkovo bolo v roku 

2021 vydaných 11 691 ks stravných lístkov. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie zo 

sociálneho fondu predstavovala sumu 6 383,85 Eur, čo v prvom momente nekorešponduje 

s počtom skutočne vydaných stravných lístkov. Výška príspevku na stravovanie zo sociálneho 

fondu pri celkovom počte 11 691 ks vydaných stravných lístkov by mala predstavovať sumu 

6 430,05 Eur, t. j. o 46,20 Eur viac.  

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že 84 kusov vydaných stravných lístkov 

bolo v plnej sume stravného lístka (4,00 Eur) hradených zamestnancami – bola vykonaná 

zrážka zo mzdy. Týkalo sa to mesiacov február, marec, apríl, august, september, november 

a december, kedy z dôvodu ukončenia pracovného pomeru, nástupu na materskú dovolenku, 

pracovnej neschopnosti a nesplnenia nároku na stravné - dovolenka, boli stravné lístky 

niektorým zamestnancom vydané naviac. Po prepočítaní bol zistený súlad medzi poskytnutou 

výškou  príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu v sume 6 383,85 Eur a počtom vydaných 

stravných lístkov, t. j. 11 607 kusov. Kontrolou poskytnutia príspevku na stravovanie v roku 

2021 zo sociálneho fondu neboli zistené nedostatky. 

 

3.2 Príspevok na kultúrno- spoločenské a športové podujatia 

Počas kontrolovaného obdobia roka 2021 bol zo sociálneho fondu vyplatený príspevok 

v celkovej výške 180,35 Eur.  V súlade s platnou Kolektívnou zmluvou bolo predložených 10 

žiadostí vrátane dokladov (týkajúcich sa poskytnutia uvedeného príspevku). V prípade piatich 

žiadostí bol poskytnutý príspevok v plnej výške 20 Eur, v prípade ostatných žiadostí 

bol príspevok poskytnutý  vo výške 13 Eur; 2 x 15 Eur; 17,45 Eur a 19,90 Eur. Kontrolou 

neboli zistené nedostatky. Príspevok na kultúrno-spoločenské a športové podujatia v 

celkovej výške 180,35 Eur bol zo sociálneho fondu v roku 2021 vyplatený v súlade s platnou 

Kolektívnou zmluvou. 

 

3.3. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a ostatnú starostlivosť o zamestnancov  
Počas kontrolovaného obdobia roka 2021 bol zo sociálneho fondu vyplatený príspevok 

v celkovej výške 152 Eur.  V súlade s platnou Kolektívnou zmluvou bolo predložených 8 

žiadostí vrátane dokladov (týkajúcich sa poskytnutia uvedeného príspevku. V prípade siedmich 

žiadostí bol poskytnutý príspevok vo výške 20 Eur a príspevok vo výške 12  

Eur bol poskytnutý na základe jednej žiadosti. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Príspevok 

na regeneráciu pracovnej sily a ostatnú starostlivosť o zamestnancov v celkovej výške 152 

Eur bol zo sociálneho fondu v roku 2021 vyplatený v súlade s platnou Kolektívnou 

zmluvou. 

 

3.4. Príspevok pri narodení dieťaťa 

Počas kontrolovaného obdobia roka 2021 boli zamestnancami MsÚ Stará Turá podané tri 

žiadosti týkajúce sa príspevku pri narodení dieťaťa. Kontrolou bolo preverené dodržanie 

podmienok poskytnutia príspevku podľa Kolektívnej zmluvy. Kontrolou neboli zistené 

nedostatky. Príspevok pri narodení dieťaťa bol zo sociálneho fondu v roku 2021 vyplatený 

trom zamestnancom v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou v celkovej výške 150 Eur. 
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3.5. Príspevok novomanželom 

Počas kontrolovaného obdobia roka 2021 nebola predložená žiadna žiadosť týkajúca sa 

poskytnutia príspevku novomanželom zo sociálneho fondu. 

 

3.6. Vianočný príspevok formou darčekových poukážok 

Po zohľadnení dlhodobej PN a skráteného úväzku zamestnancov počas roka 2021 povinná osoba 

po dohode s príslušnou odborovou organizáciou poskytla vianočný príspevok formou 

darčekových poukážok CADHOC 56-tim zamestnancom. Súhlas s výškou príspevku potvrdili 

svojimi podpismi primátor mesta a predsedníčka odborovej organizácie na listine preukazujúcej 

prevzatie darčekových poukážok jednotlivými zamestnancami s uvedením prislúchajúcej výšky 

vianočného príspevku. Suma jednej poukážky predstavovala hodnotu 5 Eur.  

 

Tabuľka č. 5 Vianočný príspevok zo SF v roku 2021 

MESIAC PRÍSPEVOK 

ZO SF v Eur 

POČET  

VYDANÝCH 

POUKÁŽOK  

CELKOVÁ 

SUMA 

VYDANÝCH 

POUKÁŽOK 

v Eur 

ROZDIEL 

December 2021 4 215 843 4 215 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná kontrolórka kontrolou nezistila nedostatky.  

Vianočný príspevok bol zo sociálneho fondu v roku 2021 vyplatený v súlade  

s platnou Kolektívnou zmluvou v celkovej výške 4 215 Eur. 

 

 

V Starej Turej, 13.02.2023 

 

 

Ing. Simona ŠTEPANOVICOVÁ, v. r. 

                 hlavná kontrolórka mesta 

 

 

Výška vianočného 

príspevku na 

zamestnanca po 

dohode v Eur 

Počet zamestnancov, 

ktorým bol vianočný 

príspevok v dohodnutej 

výške vyplatený 

Výška 

vyplateného 

príspevku v 

Eur 

80 42 3 360 

75 5 375 

70 2 140 

60 1 60 

55 4 220 

40 1 40 

20 1 20 

SPOLU:          56 4 215 


