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Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a  
             o výsledku kontroly 

 
 

      V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a  poverenia hlavného kontrolóra  č. 2/2010 zo  
dňa 13.1.2010 vykonala Margita Havránková, referentka kontroly, následnú finančnú kontrolu 
vedenia pokladničnej agendy. 
 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Nitra                                   
                                                                                   
Kontrola bola vykonaná od 14.1.2010 do 28.1.2010. 
 
Kontrolované obdobie:  rok  2009 
 
        Primátor mesta Nitry vydal Smernicu primátora č. 3/2009 o účtovaní a obehu účtovných 
dokladov, ktorá  je účinná od 01.01.2009.  Smernica bola vydaná v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  za účelom plynulosti prác 
a včasného spracovávania účtovných dokladov. Obsahom smernice je aj článok 4, ktorý 
upravuje zásady vedenia pokladnice, pokladničnej knihy, inventarizáciu pokladnice 
a upravuje vyúčtovanie preddavkov poskytnutých v hotovosti. Pre účtovné doklady sú 
záväzné aj všeobecné ustanovenia uvedené v čl. 2 smernice, ktorý upravuje náležitosti 
originálnych  účtovných písomnosti, opravy zápisov v účtovných písomnostiach., ako aj 
preskúmanie dokladov. 
       Podľa zákona  č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  § 29, bod. 3,  
peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za 
účtovné obdobie.   
      Kontrolou bol zisťovaný súlad medzi skutočným vedením pokladničnej agendy a internou 
smernicou,  ako aj súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  
      V roku 2009 bolo v pokladnici MsÚ vykonaných 19196 príjmových hotovostných 
pokladničných operácií, 3 049 výdavkových hotovostných pokladničných operácií a 661 
bezhotovostných pokladničných operácií.  
      Skontrolované boli doklady pokladničnej agendy za mesiac január, jún, september 
a december 2009. 
 
Kontrola zásad vedenia pokladnice  (Smernica -  čl. 4.1. )      
       
      Vedením pokladničnej  agendy sú poverené dve  referentky pre pokladňu zaradené do 
útvaru ekonomiky a majetku, referátu účtovnej evidencie a pokladničných operácií. Obe 
referentky majú uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty. V prípade 
ich neprítomnosti aj zastupujúce referentky majú uzatvorené dohody o hmotnej 
zodpovednosti.        
      Kontrolou neboli zistené nedostatky v povinnosti odvodu pokladničnej hotovosti na účet 
mesta v peňažnom ústave, používaní hotovosti len na účely vopred určené, bezpečnej úschove 
hotovosti a cenín, v zabezpečovaní plynulého chodu pokladničných operácií a prijímaní 
platieb prostredníctvom terminálu.  
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       Zo zásad vedenia pokladnice boli zistené nedostatky v úplnosti  príloh výdavkových 
pokladničných dokladov, v predpísaných náležitostiach paragonu bloku, alebo iného 
daňového dokladu a to: 
-   cestovné príkazy – vo viacerých prípadoch chýbajú dátumy povolenia cesty 
a schválenia výsledkov cesty, dátum pri podpise osoby, ktorá  predložila vyúčtovanie,   
-  z paragonov,  resp. iných daňových dokladov vo viacerých  prípadoch  chýba podpis 
referenta, ktorý vyhotovil vyúčtovanie, nie sú vyhotovované fotokópie dokladov s cieľom 
zabezpečiť ich trvanlivosť a čitateľnosť ( (čl. 3, bod 3.3 Smernice). Tieto nedostatky boli 
zistené napr. u výdavkových pokladničných dokladov č. 1/1266/2009 zo dňa 15.12.2009, 
č. 1/1336/2009 zo dňa  22.12.2009, č. 1/1337/2009 zo dňa 22.12.2009,  č. 1/1332/2009 zo 
dňa 22.12.2009, 1/1333/2009 zo dňa 22.12.2009, 4/5900/2009 –jún/2009.  
       Uvedené je porušením Smernice a zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, § 8, písm.  (1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo 
správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť 
účtovných záznamov. 
      Nedostatky boli zistené vo vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v tom, že pri 
podpise osoby, ktorá vykonala predbežnú finančnú kontrolu vo viacerých prípadoch 
nebol vyznačený dátum jej vykonania. Uvedené je porušením zák.č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole v znení neskorších noviel, § 9, písm. (3) Vykonanie predbežnej 
finančnej kontroly potvrdzujú osoby podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na 
doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. 
 
Pokladničná kniha  (Smernica – čl. 4.2.) 
       Pokladničné knihy boli  vedené prostredníctvom softvéru firmy CORA GEO s.r.o. 
Stanovený limit zostatku pokladničnej hotovosti vo výške 1.500 € na každú pokladňu bol 
v kontrolovanom období  dodržaný.  
Vo vedení pokladničných kníh neboli zistené nedostatky. 
 
Inventarizácia pokladnice (Smernica -čl. 4.3.) 
       Inventarizácia pokladníc bola v roku 2009 vykonávaná v súlade s § 29, ods.3 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ustanovenia, 
účtovná jednotka musí peňažné prostriedky v hotovosti inventarizovať najmenej štyrikrát za 
účtovné obdobie. O vykonanej inventarizácii boli vykonané zápisy. V roku boli inventarizácie 
vykonané 31.3.2009, 23.4.2009, 9.10.2009, 11.12.2009 a 31.12.2009.  
Vo vykonávaní inventarizácie neboli zistené nedostatky. 
 
Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých v hotovosti  (Smernica – čl. 4.4) 
      V odôvodnených prípadoch boli zamestnancom a poslancom MZ poskytnuté preddavky 
na drobné nákupy a cestovné, drobné a neodkladné prevádzkové výdavky, nákup PHM a iné. 
Preddavky podľa smernice boli rozdelené na jednorazové a stále. Povinnosť predložiť 
vyúčtovanie preddavkov je smernicou určená pri jednorazových do 10 dní po splnení účelu, 
najneskôr do 20 decembra bežného roka a u stálych preddavkov do 20. decembra 
kalendárneho roka.  
Stálych preddavkov bolo poskytnutých  celkom 22.  
 
     Povinnosť vyúčtovania do 20.  decembra  kalendárneho roka nebola  splnená v 17 
prípadoch.    
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      Jednorazových preddavkov bolo poskytnutých 105.  Po 20. decembri  bežného roka 
bolo vyúčtovaných  20 preddavkov.  
      Nesplnenie povinnosti predložiť vyúčtovanie najneskôr do 20. decembra je 
porušením Smernice, čl. 4.4. 
     Operatívna evidencia o poskytnutých preddavkoch je vedená a je k dispozícii u referentiek 
pre  pokladňu.. 
 
       Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 28.01.2010 a prerokovaná dňa 
17.2.2010.  
       
 Pri prerokovaní správy bolo prijaté nasledovné opatrenie:  
1. Výsledky následnej finančnej kontroly budú prerokované v porade prednostu MsÚ s tým, 
že na zistené nedostatky budú ved. útvarov, oddelení a referátov upozornení. Tí následne 
upozornia  zamestnancov na dodržiavanie platných interných smerníc MsÚ a právnych 
predpisov.  
                                                                                    Zodpov.: JUDr.Ivana Buranská                                                                                   
                                                                                                   zást.prednostu MsÚ 
 
     Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná v Mestskej rade v Nitre dňa 2.3.2010 bez 
pripomienok. 
 
 
 
 
 
 
 
 


