INFORMATÍVNA SPRÁVA
O výsledku kontrol ukončených ku dňu 31.1. 2015.
Vážené pán primátor, pani poslankyne a poslanci.,
v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
predkladám správu o výsledkoch kontrol ukončených ku dňu 31. 1. 2015.
Záznam č. 1/2015
Termín kontroly: 9.12.2014 – 13.1.2015
Kontrolované subjekty:
Mestský úrad - hlavná pokladňa,
Mestské kultúrne stredisko VK,
Krytá plaváreň VK,
Základná škola J.A. Komenského 4,
Základná škola Nám. A.H. Škultétyho 9,
Základná škola Poľná 1,
Materská škola Poľná 2,
Základná umelecká škola VK Poľná 1 ,
Centrum voľného času Hviezdoslavova 51.
Predmet kontroly: vedenie pokladničných kníh a kontrola hotovosti ku termínu kontroly.
Kontrolné zistenia:
Počas mesiacov december 2014 a prvej polovice januára 2015 som vykonal fyzickú kontrolu
formou malej inventarizácie hotovosti u hore menovaných subjektov. Konštatujem, že každý
zo subjektov kontroly podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, riadne vedie pokladničné knihy a to buď v elektronickej alebo knižnej podobe.
U žiadneho z kontrolovaných subjektov neboli zistené rozdiely medzi záznamom vedeným
v pokladničnej knihe a hotovosťou vedenej v hotovostnej pokladni.
Záver:
Na základe týchto skutočností konštatujem, že som nezistil v kontrolovanej oblasti žiadne
nedostatky.

Záznam č. 2/2015
Termín kontroly: 20.01.2015 - 22.01.2015
Kontrolovaný subjekt:
Základná umelecká škola Veľký Krtíš , Poľná 1

Predmet kontroly: Kontrola výdavkových položiek subjektu za mesiac september 2014.
Cieľom kontroly bolo zistiť súlad pri nakladaní s finančnými prostriedkami so zákonom č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy so zreteľom na § 19, ods. 3-6
citovaného zákona a podľa §6 ods.22 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolné zistenia:
Základná umelecká škola, Poľná 1, zastúpená Mgr. Art. M. Mišiakom, disponuje štyrmi
účtami na zabezpečenie bezhotovostného platobného styku, ktoré sú vedené v Slovenskej
sporiteľni, pobočka Veľký Krtíš.
V predmetnej kontrole som sa zameral na výdavky ZUŠ za mesiac september 2014
a oprávnenosť použitia finančných prostriedkov v zmysle zákona č.523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §6 ods.22
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podľa predloženého výpisu z výdavkového účtu č.
390570067 za kontrolované obdobie konštatujem, že menovanom účte nastalo 31 debetných
obratov. Všetky úhrady sú podložené platnými zmluvami, faktúrami alebo inými účtovnými
dokladmi dokladujúcim účel použitia finančných prostriedkov.
Zároveň konštatujem, že vynaložené prostriedky slúžili výhradne na zabezpečenie
chodu a činnosti ZUŠ. Základnými výdavkovými položkami boli: platy pedagógov a s nimi
súvisiace odvody podľa zákona, úhrada kontrahovaných služieb, ako napr. telefóny, internet,
energie a BOZP...
Zároveň som zistil, že všetky položky sú riadne evidované v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Záver:
Na základe týchto skutočností konštatujem, že som nezistil v kontrolovanej oblasti žiadne
nedostatky.

Veľký Krtíš,
Dňa: 30.1.2015

Spracoval:
...........................................................
Mgr. M. Krchňavý,
hlavný kontrolór

