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Správa o výsledkoch kontrol
Správu o výsledkoch kontrol predkladám v zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontroly boli vykonané v súlade s prijatým plánom na 1. polrok 2011:
•

Mestské lesy, s.r.o. Poprad - následná finančná kontrola splnenia prijatých opatrení na
nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a uvedených v správe č. 7/2010

•

Mestské lesy, s.r.o. Poprad - Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta v roku 2010

Kontroly boli vykonané v súlade s prijatým plánom na 2. polrok 2011:
•

Základná umelecká škola, Štefánikova ul. Poprad - následná finančná kontrola splnenia
prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a uvedených v správe č.
19, 20/2009

•

Stredisko služieb škole, Brokoffova ul. Poprad - následná finančná kontrola splnenia
prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a uvedených v správe č.
17/2010

•

Nezisková organizácia Slniečko, J. Curie 733/29, Poprad - Súkromná materská škola
Tranovského 9, Poprad - Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa § 6 ods. 12 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

•

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa § 6 ods. 12 zák.
č. 596/2003 Z.z. - Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy
Stella, Jarná 3049/5, Poprad - Súkromná materská škola STELLA

•

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa § 6 ods. 12 zák.
č. 596/2003 Z.z. - Centrum pre rodinu Poprad - Súkromná materská škola Tajovského
3015/20, Poprad

Zameranie a výsledky kontroly v jednotlivých subjektoch
Mestské lesy, s.r.o. Poprad - následná finančná kontrola splnenia prijatých opatrení
na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a uvedených v správe č. 7/2010
Kontrolou v roku 2010 boli zistené nedostatky, na nápravu ktorých konateľ spoločnosti prijal
10 opatrení.
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Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť, či prijaté opatrenia prispeli k náprave zistených
nedostatkov. Kontrolou bolo zistené, že 8 prijatých opatrení bolo splnených a 2 opatrenia
splnené neboli.
Nedostatky pretrvávajú v pracovno-právnej oblasti pri dodržiavaní ustanovení Zákonníka
práce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, oblasti
evidovania majetku, vykonávania inventarizácie v zmysle zákona o účtovníctve.
Mestské lesy, s.r.o. Poprad - Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta v roku 2010
Následná finančná kontrola bola zameraná na:
- kontrolu výdavkov uskutočnených v hotovosti a bezhotovostným platobným stykom
- tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu v zmysle ust. zák. č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a internej smernice
- zmluvy o dielo na ťažbu dreva
- kontrola príjmov za predaj surového dreva, dodržiavanie cenníkových položiek
- dodržiavanie Zákonníka práce v súvislosti s uzatváraním dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
- dodržiavanie zákona o účtovníctve v súvislosti s vykonávaním inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
- poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- oblasť autoprevádzky
- výsledky hospodárenia v roku 2010
Zistené nedostatky:
- Dohody o vykonaní práce neobsahovali predpokladaný rozsah práce tak ako sa uvádza
v § 226 ods. 2 Zákonníka práce.
- V dohodách o brigádnickej práci študentov nebol určený rozsah pracovného času
v zmysle § 228 ods. 1 Zákonníka práce
- Pri inventarizácii majetku k 31.10. 2010 bol zápis o výsledku inventarizácie spracovaný
už 29.10.2010.
- K 31.12.2010 spoločnosť nevykonala inventarizáciu v plnom rozsahu, čím neboli
dodržané ust. § 7 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
- Inventúrne súpisy neobsahovali úplné náležitosti
podľa § 30 ods. 2 zákona
o účtovníctve.
- Evidencia poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov neobsahovala
všetky náležitosti podľa článku III. 2. bodu Pokynu o poskytovaní OOPP.
- Zamestnávateľ nezabezpečil u všetkých zamestnancov OOPP podľa interného predpisu.
- V oblasti autoprevádzky bol vo viacerých prípadoch zistený nesprávne vykázaný počet
ubehnutých kilometrov, nesprávne vykázaná skutočná spotreba pohonných látok,
vyčíslenie stavu pohonných látok v nádrži bol o 15 litrov vyšší ako objem palivovej
nádrže.
Na základe výsledkov kontroly konateľ spoločnosti prijal v určenej lehote 4 opatrenia na
nápravu nedostatkov.
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Základná umelecká škola, Štefánikova ul. Poprad - následná finančná kontrola splnenia
prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a uvedených v správe
č. 19, 20/2009
Kontrolou v roku 2009 boli zistené nedostatky, na nápravu ktorých riaditeľka prijala 8
opatrení.
Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť, či prijaté opatrenia prispeli k náprave zistených
nedostatkov. Vykonaná kontrola preukázala, že 6 prijatých opatrení bolo splnených a 2
opatrenia splnené neboli.
Nedostatky pretrvávajú pri aplikácii ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v platnom znení pri použití súkromného motorového vozidla na služobné účely.
Nedostatky boli zistené v pracovno-právnej oblasti pri dodržiavaní ustanovení Zákonníka
práce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Stredisko služieb škole, Brokoffova ul. Poprad - následná finančná kontrola splnenia
prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole a uvedených v správe
č. 17/2010
Kontrolou v roku 2010 boli zistené nedostatky, na nápravu ktorých riaditeľ prijal 7 opatrení.
Náhodným výberom boli prekontrolované doklady roku 2011 a aktuálne interné smernice.
Prijaté opatrenia sa týkali prepracovania, resp. doplnenia interných smerníc v oblasti plnenia
cestovných náhrad, špecifikácie ubytovacích priestorov, verejného obstarávania.
Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. v platnom znení
bolo prekontrolované pri pokladničných dokladoch v mesiacoch január – marec 2011, pri
bankových dokladoch sociálneho fondu v mesiacoch január – marec 2011.
Úplnosť náležitostí inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov v zmysle ust. § 30 zák.
č. 431/2002 Z.z. v platnom znení
bola prekontrolovaná u vykonanej inventarizácie
k 31.10.2010 a k 31.12.2010.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa § 6 ods. 12
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v subjektoch:
- Nezisková organizácia Slniečko, J. Curie 733/29, Poprad - Súkromná materská škola
Tranovského 9, Poprad
- Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella, Jarná
3049/5, Poprad - Súkromná materská škola STELLA
- Centrum pre rodinu Poprad - Súkromná materská škola Tajovského 3015/20, Poprad
Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola použitia finančných prostriedkov
(efektívnosť a účelnosť ich použitia), ktoré zriaďovateľom neštátnych školských subjektov
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poskytlo Mesto Poprad podľa ust. § 6 ods. 12 zák. č. 596/2003 Z.z. v platnom znení a VZN
mesta č. 4/2009.
V zmysle § 6 ods. 12 písm. b) uvedeného zákona môže subjekt dotáciu použiť na mzdy
a prevádzku. Konkrétna výška dotácie určená v prílohe č. 1 VZN č. 4/2009 podľa počtu detí
bola jednotlivým subjektoch pridelená nasledovne:
Nezisková organizácia Slniečko, J. Curie 733/29, Poprad - Súkromná materská škola
Tranovského 9, Poprad vo výške 48 877,92 €. Z predložených dokladov vyplynulo, že
kontrolovaný subjekt použil dotáciu na úhradu miezd a poistného vo výške 47 122,38 €
a 1 755,54 € bolo použitých na úhradu réžie na stravu detských stravníkov.
Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella, Jarná 3049/5,
Poprad - Súkromná materská škola STELLA vo výške 55 084,64 €. Kontrolovaný subjekt
použil finančné prostriedky na krytie výdavkov spojených so mzdovými nákladmi vo výške
35 021,00 €, na zákonné sociálne poistenie 12 327,39 €, na energie vo výške 2 667,55 €,
vzdelávanie učiteľov 1 770,00 €, spotreba materiálu na výchovno-vzdelávací proces
3 298,70 €.
Centrum pre rodinu Poprad - Súkromná materská škola Tajovského 3015/20, Poprad vo výške
60 157,44 €. Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky na úhradu osobných nákladov
vo výške 35 741,75 €, zákonných sociálnych nákladov 1 806,14 €, výdavkov za spotrebu
energií 5 304,22 €, spotrebu materiálu celkom vo výške 4 615,98 €, služby celkom vo výške
13 303,98 €, na poplatky a poistenie v objeme 381,36 €.
Vykonané finančné kontroly nepreukázali nehospodárne, neefektívne a neúčelné použitie
poskytnutých finančných prostriedkov.
Finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom podľa zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom
znení.

2. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
berie na vedomie
Správu o vykonaných kontrolách.
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