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Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
o vykonaní hĺbkovej kontroly finančného 
hospodárenia v rozpočtovej organizácii 
Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie  
od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 - v materiáli  

    
 
    
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
Útvar miestneho kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 
 

 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
správu o vykonaní hĺbkovej kontroly finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii 
Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 
 
 
 
 
 
 
 



 
S P R Á V A 

O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINAN ČNEJ KONTROLY 
V SENIORCENTRE STARÉ MESTO 

 
 
V súlade s uznesením č. 29/2011 Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
a uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 56/2011 zo 
14.6.2011  a v zmysle schváleného Plánu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na II. polrok 2011 bola vykonaná hĺbková kontrola finančného hospodárenia 
v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto. 
 
Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol II. polrok 2008, roky 2009 a 2010. 
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 3/2011 o výsledku následnej finančnej 
kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia – 
nedostatky. Správa bola prerokovaná so štatutárnou zástupkyňou, ktorej bolo umožnené 
podať v určenom termíne námietky. Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 3/2011 
o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice bolo 
v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie 
nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou 
správy. 
 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uznesením č. 32/2008          
z 1. apríla 2008 v bode A) zrušilo s účinnosťou k 30. júnu 2008 rozpočtovú organizáciu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s názvom Domov dôchodcov Staré Mesto, so sídlom 
na Podjavorinskej ul. 6, 811 03  Bratislava a uznesenia č. 148/2003 zo dňa 9.12.2003 a č. 
8/2006 zo dňa 21.2.2006, ktorými bola schválená a dopĺňaná Zriaďovacia listina Domova 
dôchodcov Staré Mesto.  

 
V bode C) spomínaného uznesenia zriadila s účinnosťou od 1. júla 2008 rozpočtovú 
organizáciu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s názvom Seniorcentrum Staré Mesto, so 
sídlom na ulici Podjavorinskej 6, Bratislava, ktorá je univerzálnym právnym nástupcom, na 
ktorú prechádzajú všetky práva a záväzky, ako aj všetky zmluvné vzťahy zrušenej 
rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Staré Mesto. 
 
V bode D) miestne zastupiteľstvo schválilo s účinnosťou od 1. júla 2008 zriaďovaciu listinu 
rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s názvom Seniorcentrum 
Staré Mesto s tým, že vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv 
a záväzkov, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu bude uvedené v delimitačných 
protokoloch vyhotovených podľa inventarizácie ku dňu 30.06.2008. 
 
Štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie Seniorcentrum je riaditeľ, ktorý je 
vymenúvaný a odvolávaný na návrh starostu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, ktorý koná v mene organizácie vo všetkých právnych vzťahoch 
s výnimkou práv zriaďovateľa stanovených zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 



 2 

v z. n. p. Táto organizácia je zriadená na dobu neurčitú a slúži na zabezpečenie odbornej 
sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb pre občanov – seniorov 
našej mestskej časti.  
 
Rozpočtová organizácia obce je povinná  podľa § 22 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy všetky svoje príjmy odvádzať do rozpočtu 
zriaďovateľa a zriaďovateľ jej poskytuje reálne finančné prostriedky na krytie jej výdavkov 
zo svojho rozpočtu, a to na vkladový výdavkový rozpočtový účet. Ak takáto rozpočtová 
organizácia zriadená obcou dosiahne príjem v súlade s § 23 ods. 1 rozpočtových pravidiel 
verejnej správy, odvedie ho do rozpočtu zriaďovateľa a zriaďovateľ je povinný obratom tieto 
prostriedky v tej istej výške poukázať na vkladový výdavkový účet tej rozpočtovej organizácii 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá príjem podľa § 23 ods. 1 skutočne dosiahla. 
 
Rozpočtová organizácia Seniorcentrum je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 
rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný 
účtovný rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci rozpočtu mestskej časti 
v zmysle § 5 ods. 1 a § 12, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Spravuje majetok, 
ktorý má zverený do správy mestskou časťou na základe protokolov a delimitovaný majetok 
podľa § 2 písm. d), bod 1 a 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v z. n. p. s účtovným stavom 
k 30.6.2008. 
 
I.5.  Organizačná štruktúra Seniorcentra *) 
- prevádzka domova dôchodcov na     Podjavorinskej ul. č. 6 
- zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na  Paulínyho ul. č. 6 

       Maróthyho ul. č. 4 
       Vajanského nábr. č. 17/D 

- zariadenie s denným pobytom na    Záhrebskej ul. č. 9 
- opatrovateľská služba v byte občana na   Medenej č. 10  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*) Prevzaté z Organizačného poriadku Seniorcentra Staré Mesto schváleného 22.10.2009 
 

 
Seniorcentrum  
Staré Mesto 

 
Domov 

 dôchodcov 
kapacita  

70 

Zariadenia 
opatrovateľskej 

služby 
kapacita  

42 

 
Zariadenie  

s denným pobytom 
kapacita 

15 

 
ZOS Paulínyho 

kapacita 
15 

 
ZOS Maróthyho 

kapacita 
15 

 
ZOS Vajanského 

kapacita  
12 

Terénna 
opatrovateľská  

služba 
kapacita závislá od 
dopytu a možnosti 

 
 

Prepravná služba 
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II.  OBLASŤ FINANCOVANIA A ÚČTOVANIA 
 
Financovanie Seniorcentra bolo zabezpečované z rozpočtu mestskej časti, zo štátneho 
rozpočtu a z finančných darov od právnických a fyzických osôb. 
 
V rámci rozpočtu mestskej časti sú zohľadnené príjmy za poskytované služby sociálnej 
starostlivosti. Ich výška je závislá od stanovenej výšky úhrad za poskytované služby, od 
využitia kapacity zariadenia, príjmy za poskytovanie obedov mimo zariadenia. 
 
 Rozpočet príjmov v II. polroku 2008 bol vo výške 158 269 €, skutočnosť 195 213 € (plnenie 
na 123,3 %), v tom rozpočtové príjmy boli vo výške 158 269 €, skutočnosť 191 230 € 
(plnenie na 120,8 %) a 3 983 € tvorili dary. 
 
Na rok 2009 bol rozpočet príjmov vo výške 337 000 €, čerpanie 378 922 € (plnenie na 112,4 
%), v tom rozpočtové príjmy boli vo výške 337 000 €, skutočnosť 371 757 € (plnenie na 
110,3 %) a 7 165 € tvorili dary. 
 
Na rok 2010 bol rozpočet príjmov vo výške 338 000, skutočnosť 437 279 € (plnenie na 112,7 
%), v tom rozpočtové príjmy boli vo výške 388 000 €, skutočnosť 414 546 € (plnenie na  
106,8 %) a 22 733 € tvorili dary. 
 
Rozpočet výdavkov na II. polrok 2008 bol vo výške 808 571 €, čerpanie vo výške 812 089 € 
(plnenie na 100,4 %), z toho bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 774 713 €, čerpanie 
778 663 € (plnenie na 100,5 %), kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 33 858 €, 
čerpanie 33 426 € (plnenie na  98,7 %) – financované len z rozpočtových zdrojov, z ktorých 
boli zakúpené polohovateľné postele do zariadení opatrovateľskej služby v celkovej hodnote 
32 767 € a bol uhradený záväzok z I. polroka 2008 (zo zrušenej organizácie Domova 
dôchodcov Staré Mesto) vo výške  668,82 € týkajúci sa čiastočného dofinancovania 
elektrickej sklopnej panvice zakúpenej Domovom dôchodcov Staré Mesto z darov). 
 
V roku 2009 bol rozpočet výdavkov 1 658 000 €, čerpanie 1 662 722 € (plnenie na 100,3 %, 
z toho bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 645 000 €, čerpanie  1 652 125 € (plnenie 
na 100,4 %), kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 13 000 €, čerpanie 10 647 €, 
(plnenie na 81,9 %) – financované len z rozpočtových zdrojov a použité na zakúpenie škrabky 
do stravovacej prevádzky a na výmenu nádoby na TÚV v kotolni v zariadení na 
Podjavorinskej 6. 
 
V roku 2010 bol rozpočet výdavkov 1 844 000 €, čerpanie 1 880 816,66 € (plnenie na 102 
%), z toho bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 842 000 €, čerpanie 1 855 725 € 
(plnenie na 111,5 %), kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 2 000 €, čerpanie vo 
výške 25 092 € (plnenie  na 1254,5 %) – financované z rozpočtových zdrojov vo výške 
1 649 €, z darov 8 602 €, zo štátneho rozpočtu 14 841 € (zakúpenie viacúčelového kresla 
z finančných darov, zakúpenie osobného vozidla na základe predloženého a podporeného 
projektu). 
 
Porovnanie výdavkov na mzdy a platy je uvedené v Tabuľke č. 1 
Rozpočet a čerpanie príjmov a výdavkov demonštruje Tabuľka č. 2 
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          Tabuľka č. 1  

 *od 1.1.2008 do 
**30.6.2008 

*od 1.7.2008 do 
31.12.2008 

r. 2009 r. 2010 

 rozpočet  
v € 

čerpanie  
v € 

rozpočet  
v € 

čerpanie 
v € 

rozpočet 
v € 

čerpanie 
v € 

rozpočet 
v € 

čerpanie 
v € 

VÝDAVKY 
CELKOM 

296 787 304 554 808 571 812 089 1 658 000 1 662 772 1 844 000 1 880 817 

Z toho: mzdy, 
platy 

140 543 140 576 412 268 412 301 837 384 837 385 925 003 924 943 

 
* Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk 
** Údaje uvádzané Domovom dôchodcov 
 
          Tabuľka č. 2 

 *od 1.1.2008 do 
**30.6.2008 

*od 1.7.2008 do 
31.12.2008 

r. 2009 r. 2010 

 rozpočet  
v € 

čerpanie  
v  € 

rozpočet  
v € 

čerpanie 
v € 

rozpočet 
v € 

čerpanie 
v € 

rozpočet 
v € 

čerpanie 
v € 

PRÍJMY 92 677 100 478 158 269 195 213 337 000 378 922 388 000 437 278,94 
z t. rozpočtové 
príjmy 

92 677 92 677 158 269 191 230 337 000 371 757 388 000 414 546,04 

dary - bežné 0 3 419 0 3 983 0 7 165 0 14 131,26 
        - kapitálové 0 4 382 0 0 0 0 0 8 601,64 
     - z predaja 
kap. aktív 

0 0 0 0 0 166 0 0 

VÝDAVKY  
bežné 

295 459 298 845 774 713 778 663 1 645 000 1 652 125 1 842 000 1 855 725,02 

- z rozpočtových 
zdrojov 

292 140 292 107 621 025 620 992 1 337 000 1 336 960 1 521 000 1 520 993,76 

- zo štátneho 
rozpočtu 

3 319 3 319 153 688 153 688 308 000 308 000 321 000 320 600,00 

- z darov 0 3 419 0 3 983 0 7 165 0 14 131,26 
VÝDAVKY 
kapitálové 

1 328 5 709 33 858 33 426 13 000 10 647 2 000 25 091,64 

- financované 
z rozpočtových 
zdrojov 

1 328 1 328 33 858 33 426 13 000 10 647 2 000 1 649,00 

- financované z 
darov 

0 4 381 0 0 0 0 0 8 601,64 

- zo štátneho 
rozpočtu 

0 0 0 0 0 0 0 14 841,00 

VÝDAVKY 
CELKOM 

296 787 304 554 808 571 812 089 1 658 000 1 662 772 1 844 000 1 880 816,66 

-  financované 
z rozpočtových 
zdrojov 

293 468 293 435 654 883 654 418 1 350 000 1 347 607 1 523 000 1 522 642,76 

-  financované zo 
št. rozpočtu 

3 319 3 319 153 688 153 688 308 000 308 000 321 000 335 441,00 

- z darov 0 7 800 0 3 983 0 7 165 0 22 732,90 
            
* Prepočítané podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk 
** Údaje uvádzané Domovom dôchodcov 
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II.1.  Kontrola pokladničných dokladov 
 
Pokladňa za Seniorcentrum, ZOS a TOS je vedená centrálne na Podjavorinskej ul. ZOS 
a TOS bola mesačne poskytovaná záloha na realizovanie nákupov v hotovosti. 
 
Za kontrolované obdobia boli cez pokladňu realizované nákupy potravín, čistiacich potrieb, 
kancelárskych potrieb, liekov, pracovných odevov, pohonných hmôt, opravárenského 
a inštalačného materiálu, hradené opravy v ZOS, nákupy niektorých zariadení (dvere, 
kuchynská linka, termonádoby, sanita) a vyplatené zálohy pri rekonštrukcií sociálnych 
zariadení na Podjavorinskej 6.  
 
Ku kontrole boli predložené a prekontrolované všetky pokladničné doklady príjmové (ďalej 
len „PPD“) a výdavkové (ďalej len „VPD“) súvisiace s kontrolovaným obdobím 
a pokladničná kniha Seniorcentra vedená na počítači, riadne označená, každý deň bol 
samostatne uzavretý, príjmové a výdavkové pokladničné doklady boli vyhotovené na počítači, 
číslované narastajúcim spôsobom. Za II. polrok 2008 od č. 1 po číslo 387, za rok 2009 od č. 1 
po číslo 806, za rok 2010 od č. 1 po číslo 725.  
 
Pokladničný limit finančných prostriedkov v hotovosti pre rok 2008 bol stanovený riaditeľkou 
Domova dôchodcov dňa 27.12.2007  vo výške 36 000 Sk t.j. 1 194,98 €  na výdavky, ktorý 
bolo možné prekročiť o sumu vyberaných príjmov, max. však do výšky hotovosti 100 000 Sk 
t.j. 3 319,39 € (prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk) vrátane finančných 
prostriedkov na výdavky. 
 
Pre rok 2009 stanovila riaditeľka Seniorcentra pokladničný limit dňa 9.1.2009 na finančné 
prostriedky v hotovosti na výdavky 2 000 €, ktorý bolo možné prekročiť o sumu vyberaných 
príjmov, max. však do výšky hotovosti 4 000 € vrátane finančných prostriedkov na výdavky. 
 
Pre rok 2010 stanovila riaditeľka Seniorcentra pokladničný limit dňa 4.1.2010 na finančné 
prostriedky v hotovosti na výdavky 2 000 €, ktoré bolo možné prekročiť o sumu vyberaných 
príjmov, max však do výšky hotovosti 4 000 € vrátane finančných prostriedkov na výdavky.  
 
Vystavené pokladničné doklady boli riadne označené, podpísané, riadne vydokladované, tzn. 
doložené pokladničným blokom, paragónom, faktúrou. 
 
Poskytovanie preddavkov zamestnancom na zabezpečenie prevádzky Seniorcentra boli 
pravidelne, prevažne ku koncu mesiaca vyúčtovávané. 
 
Vyúčtovanie poskytnutých záloh ZOS a TOS predkladali vedúce zariadení pravidelne na 
konci mesiacov, pričom boli odovzdané všetky doklady z nákupov ekonómke Seniorcentra  
spolu s tlačivom na „vyúčtovanie poskytnutého preddavku“, na ktorom boli uvedené výšky 
poskytnutých záloh, dátum ich poskytnutia, výdavky rozčlenené podľa rozpočtovej skladby, 
rozdiel medzi výdavkom a poskytnutou zálohou, podpis vedúcej zariadenia, dátum 
vyúčtovania, podpis vedúcej TOS, sumárny doklad za jednotlivé zariadenia obsahujúci 
rekapituláciu čerpania poskytnutého preddavku za jednotlivé zariadenia s dátumom 
odovzdania výkazu, podpismi zamestnanca zodpovedného za kontrolu vyúčtovania a vedúcej 
zariadenia TOS. 
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II.2.  Kontrola faktúr 
 
V Knihe došlých faktúr boli zaevidované narastajúcim spôsobom dodávateľské faktúry za II. 
polrok 2008, roky 2009 a 2010 vedenej na počítači. Sú v nej zaevidované všetky 
dodávateľské faktúry za II. polrok 2008 od č. 2008001 do čísla 2008463; za rok 2009 od č. 
20090001 do čísla 20090960, za rok 2010 od č. 20100001 do čísla 20100977. Pri každej 
faktúre bol zaevidovaný dátum vystavenia, dátum splatnosti, dátum prijatia, evidenčné číslo, 
variabilný symbol, dodávateľ, text (predmet fakturácie, fakturovaná suma, uhradená suma 
a stredisko, ktorého sa platba týkala. K prevereným faktúram bol vystavený v súlade 
s Obehom účtovných dokladov interný doklad – tzv. likvidačný list a platobný poukaz k 
faktúre, ktorého číslo bolo totožné s evidenčným číslom z knihy došlých faktúr, na ktorom 
bola uvedená splatnosť faktúry, variabilný symbol, suma, dátum, kedy faktúra došla, na 
základe čoho bolo fakturované (objednávka, zmluva, osobný výber, telefonická objednávka), 
názov dodávateľa, banka a číslo účtu. Ďalej bola uvedená predkontácia, podpis zamestnanca 
zodpovedného za zaúčtovanie, kedy a kto faktúru zaevidoval do knihy došlých faktúr, 
predbežná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.:  podpis zamestnanca 
zodpovedného za účtovný prípad, ktorý vecne a číselne skontroloval; podpis zamestnanca 
zodpovedného za kontrolu prípustnosti operácie po stránke rozpočtového krytia výdavkov; 
podpis zamestnanca, že súhlasí s čerpaním rozpočtových prostriedkov (riaditeľka), uvedený 
zdroj financovania (rozpočet obce, cudzí zdroj), dátum úhrady, číslo BV, účty, suma, 
rozpočtová klasifikácia, zaevidované pod číslom (pri nákupe majetku) a podpis zamestnanca, 
ktorý zaevidoval majetok. 
 
Faktúrami boli uhrádzané stále platby na základe zmlúv za dodávku elektrickej energie, 
plynu, vody, za telekomunikačné služby, za odvoz odpadu, koncesionárske poplatky za 
rozhlas a TV, za servis a údržbu výťahov, prenájom pozemku na Kozej 21 za účelom 
umiestnenia kontajnerov pre Seniorcentrum a jednorazové platby na základe objednávok, za 
potraviny, ovocie a zeleninu, mäsové výrobky, pekárenské výrobky, čistiace prostriedky,  
pracovný odev a obuv.  
  
Predmetom kontroly boli náhodným výberom fyzicky prekontrolované všetky faktúry v  
II. polroku 2008 za mesiace: 

august (od p.č. 2008044 po p.č. 2008107) –      64 faktúr, 
október (od p.č. 2008189 po p.č. 2008289) –   101 faktúr,  

v roku 2009 za mesiace: 
február (od p.č. 20090061 po p.č. 20090123 –     63 faktúr, 
apríl (od p.č. 20090212 po p.č. 20090289) –     78 faktúr,  
august (od p.č. 20090538 po č. 20090618) –      81 faktúr, 
december (od p.č. 20090872 po p.č. 20090960) –    89 faktúr, 

v roku 2010 za mesiace: 
január (od p.č. 20100001 po p.č. 20100058) –     58 faktúr, 
máj (od p.č. 20100273 po p.č. 20100366) –     94 faktúr, 
júl (od p.č. 20100437 po p.č. 20100527) –      91 faktúr, 
november  (od p.č. 20100777 po p.č.20100865) –     89 faktúr. 
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III. NEDOSTATKY ZISTENÉ KONTROLOU 

 
� porušenie § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „vykonanie predbežnej finančnej 
kontroly potvrdzujú osoby podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na doklade 
súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou“ 
- na všetkých kontrolovaných pokladničných dokladoch chýbal dátum jej vyhotovenia 

 
� porušenie § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 431/2002 o účtovníctve, podľa ktorého „Účtovný 

doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať ...b) obsah účtovného 
prípadu a jeho účastníkov“ 
- organizácia mala zaužívaný systém, že pri úhrade za nákup podľa paragónu na VPD 
v kolónke „vydané“ písala buď „xxx“, viď prílohy“ alebo názov predajne, v ktorej sa 
nákup uskutočnil. Takýto údaj je nepravdivý a nesprávny. Prevzatie peňazí podpísuje 
osoba, ktorá predložila doklad o zaplatení v hotovosti, pri odovzdávaní hotovosti na 
bankový účet a pod. Takisto na PPD treba uviesť meno osoby (nie peňažný ústav), ktorá 
peniaze z banky vybrala a priniesla do pokladne. Na túto osobu je aj vyplnený doklad, 
ktorým peniaze z bankového účtu vybrala 

 
� porušenie § 32 ods. 1, písm. a) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého ...“za 

preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba záznam, ktorého obsah priamo dokazuje 
skutočnosť“: 
- 2 účtovné doklady – chýbali doložené doklady potvrdzujúce vykonanie účt. operácie 

 
� porušenie § 10 ods. 1, písm. c) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého ... 

“ú čtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať peňažnú sumu 
alebo údaj o cena za mernú jednotku a vyjadrenie množstva“.  
- 34 účtovných dokladov – bez rozpisov vykonaných prác 

 
� porušenie § 8 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého „Účtovníctvo 

účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak 
účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy“.  
- 3 účtovné doklady – nečitateľné pokladničné bloky doložené k vyúčtovania zariadení 
ZOS 
 

� porušený § 6 ods. 1 zák č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka 
je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi v spojitosti s § 32 ods. 1, písm, a) 
cit. zákona o účtovníctve, podľa ktorého ...“za preukázateľný účtovný záznam sa považuje 
iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť“. 
- nedoložené účtovné doklady pri platbách a vratkach peňazí za neodobraté služby 
klientov Seniorcentra (predpis, obdobie ktorého sa platby týkajú, odobraté/neodobraté 
služby, podpis zamestnanca zodpovedného za predpis a vyúčtovanie služieb) 
- chýbajúci doklad o nákupe v hotovosti (vyúčtovanie zálohy poskytnutej zamestnancovi 
Seniorcentra za nákup šijacieho stroja v sume 2 490 Sk a nákup TV prijímača v sume 
26 990 Sk – fyzicky odkontrolované riaditeľkou organizácie, TV a šijací stroj sa 
v organizácii nachádzajú) 
- v pokladničných dokladoch za mesiac august 2009 chýba doklad č. 438/23.8.2010. 
Podľa pokladničnej knihy ide o príjem za reklamovaný tovar v sume 196,90 € - porušenie 
§ 6 ods. 1) a 2) – účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými 
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dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka 
účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov a § 32 ods. 1 a 2 – za 
preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba záznam, ktorého obsah dokazuje 
skutočnosť, príp. ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných 
preukázateľných účtovných záznamov. 
- 8 účtovných dokladov – chýbajúce, príp. nedoložené účtovné doklady 

 
� porušenie § 31 ods. 1, písm. j) zák. č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, podľa ktorého „Porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne 
a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov“  - nákup vína v kontrolovanom období – 
podľa § 34 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je subjekt verejnej správy oprávnený uhrádzať zo 
svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely. 
Nákup vína v organizácii je však v účtovných dokladoch potvrdený príjemkou do skladu 
jedálne, takže nebolo jasné, či tento nákup bol použitý na reprezentačné účely organizácie, 
pretože asi ťažko sa dá predpokladať jeho konzumácia pri zabezpečení diétneho 
stravovania klientov Seniorcentra. V prípade, že nákup vína bol určený na reprezentačné 
účely, v súlade s § 36 zák. č. 523/2004 Z. z. Ministerstvo financií SR vydalo Výnos MF 
SR z 8.12.2004 (zmena výnosom MF/006246/2006-421, účinná od 1.5.2006), ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25.2.2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu 
č. MF/003821/2004-442, v znení výnosu č. MF/009246/2006-421 z 28.3.2006 a výnosu 
MF/24851/2009-421 z 30.9.2009, kde v § 2 je uvedené, že výdavky na reprezentačné 
účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske, spoločenské, alebo 
pracovné dôvody, a to na pohostenie a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych 
hostí (ubytovanie, stravovanie, vstupné na kult. program, primeraný vecný dar), na 
občerstvenie pri pracovných stretnutiach, pričom sa za občerstvenie považuje káva, čaj 
a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky 
trvania akcie 
- za II. polrok 2008 nákup vína za 7 437,98 Sk, v roku 2009 za 603,24 €, v roku 2010 za 
1 047,49 € 

 
� Fa č. 20100053 z 29.1.2010 v sume 1 055 € – preddavková faktúra (preddavok vo výške 

355 €, doplatok 700 €) za výrobu a montáž prahov a ochranných líšt, opravu vylomenej 
zárubne na základe objednávky. Na faktúre je rozpis položiek: 

- Výroba prahov 6 ks    spolu 500 €, 
- Ochranné lišty na stenu 8 ks  spolu 250 € 
- Oprava vylomenej zárubne  spolu   25 € 
- Montáž prahov a ochranných líšt  spolu 240 € 
- Doprava     spolu   40 € 

Celková suma           1 055 € 
Po vyžiadaní vyjadrenia k uvedenej faktúre od riaditeľky kontrolovanej organizácie 
bolo uvedené nasledovné: „nie sú to klasické prahy, ide o náhrady vyrobené 
z plávajúcej podlahy, ktoré sú položené miesto prahov, ochranné lišty na steny 
existujú, avšak sú vyrobené z rôzneho druhu dreva, niektoré sú natreté, niektoré sú bez 
náteru“.  
Podľa rozpisu súm za vykonané práce uvedené na faktúre možno konštatovať, že 
došlo k porušeniu § 31 ods.1, písm. j) zák. č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, podľa ktorého „Porušením finančnej disciplíny je 
nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov“. 
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� porušenie § 22 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

podľa ktorého ...“rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu na 
svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho 
výdavkového rozpočtového účtu“ 
-1 účtovný doklad -  z odvedených prijatých platieb za obedy a za služby nie sú odrátané 
vrátené platby za neodobraté služby  

 
� porušenie § 31 ods. 1, písm. h) zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, podľa ktorého „porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne 
a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov“ 
- nákup potravín cez kuriérsku Bratislavskú donáškovú službu – 6 výdavkových 
pokladničných dokladov v II. polroku 2008, 7 VPD v roku 2009 

 
� porušenie § 19 ods. 8 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

podľa ktorého 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 a zároveň bola 
porušená finančná disciplína v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého „Porušením finančnej 
disciplíny je úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo 
v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov“ 
- 13 účtovných dokladov – poskytovanie preddavkov bez zmluvného dojednania 
 

� porušenie čl. III. Obehu účtovných dokladov  ...“ak sa jedná o tovarovú faktúru, zodp. 
pracovník priloží k nej kópiu objednávky, resp. zmluvy alebo sa na faktúre či likvidačnom 
liste odvolá na jej číslo. Ak bol tovar objednaný bez vyhotovenie písomnej objednávky 
alebo zmluvy uvedie sa bez obj.“, „osobný odber“ a pod“.  
- 5 účtovných dokladov – bez objednávky, resp. uvedenia spôsobu  
       

� porušenie s interných Zásad vedenia pokladnice, čl. II. ... „pokladník je povinný 
uskutočniť odvod pokladničnej hotovosti nad stanovený pokladničný limit do banky, 
okrem neprevzatých miezd a platov, alebo prijatej finančnej hotovosti v čase, keď sa už 
nemohli odviesť na účet (po 15.00 hodine)“ 
- prekročenie pokladničného limitu bolo zistené dňa 17.7.2008 o 16 819 Sk, v dňoch 18.7. 
– 20.7.2008 o 32 812,50 Sk, dňa 21.7.2008 o 3 812,50 Sk 

 
� porušenie čl. I. a čl. II. vnútorného predpisu organizácie „Evidencia, oceňovanie 

a účtovanie zásob“ platného od 1.4.2006, podľa ktorého ....“drobný hmotný majetok 
v ocenení od 1 500 Sk – 30 000 Sk, o ktorom organizácia rozhodla, že nie je drobným 
dlhodobým hmotným majetkom, tento je evidovaný v operatívnej evidencii“ 
- 21 účtovných dokladov - účtovné doklady bez poznámky o zaradení do majetku (podľa 
vyjadrenia riaditeľky organizácie, tento je evidovaný v operatívnej evidencii 
zamestnávateľa, avšak na účtovných dokladoch nie je poznámka o zaradení, niektoré 
položky fyzicky skontrolované)  
 

� pri kontrole vyúčtovania faktúr zistené, že vo všetkých faktúrach od dodávateľa Mäso-
údeniny, je napísané, že fakturujú dodaný tovar na základe priloženého dodacieho listu, 
pričom dodací list nie je doložený ani k jednej faktúre za kontrolované obdobie II. 
polroku, roku 2009 a 2010. Doložené sú príjemky na sklad a objednávka. Nedá sa 
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odkontrolovať súlad tovaru dovezeného a prijatého do skladu a nie je jasné, na základe 
čoho zodp. zamestnanec tovar do skladu prijal,  

 
� faktúry bez podpisu preberajúcej osoby (ide napr. o faktúru za spustenie kotolne 

a odblokovanie poruchy, úpravu tlakového systému a tlaku v expanzných nádobách, 
prílohu tvorí zákazkový list) 
- 2 účtovné doklady 

 
� faktúry, ktoré nebolo možné odkontrolovať, či poskytnutie preddavku bolo zahrnuté 

v zmluve z dôvodu, že ani po vyžiadaní neboli doložené ku kontrole: 
- 4 účtovné doklady 
 

� nesúlad fakturovanej sumy a sumy uvedenej v Zmluve o dielo  
- 1 účtovný doklad 

 
� nesplnenie zmluvných podmienok pri vyúčtovaní: 

- 1 účtovný doklad 
 
� VPD č. 27/21.1.2011 – vyplatená záloha 130 € na údržbu dvier. Podľa pokladničnej knihy 

vyúčtovanie malo byť doložené pri doklade č. 35/25.1.2010. Po dodatočnom predložení 
dokladov k tomuto VPD zistené, že nekorešpondujú s uvedeným vyúčtovaním – porušenie 
§ 6 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého Účtovná jednotka je 
povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, porušenie § 19 ods. 8 zák. č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého „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 a zároveň bola porušená finančná disciplína 
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy, podľa ktorého „Porušením finančnej disciplíny je úhrada preddavku z verejných 
prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri 
poskytnutí verejných prostriedkov“. 

 
� Zmluva o správe a obsluhe tepelno-energetických zariadení č. 146/2008 – predmetom 

zmluvy je zabezpečenie a výkon odbornej obsluhy a dozor tepelno-energetického 
zariadenia v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby, ul. Maróthyho 4, Bratislava. Čl. 5 
Cena – je stanovená dohodou zmluvných strán 6 100 Sk bez DPH/mesiac (t.j. 202,48 € 
prepočítané kurzom 1 € = 30,1260 Sk), cena je platná od 31.12.2009. Zmluva je platná 
dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, t.j. 17.7.2008 s účinnosťou od 1.7.2008 
na dobu neurčitú. 
K zmluve je vypracovaný dodatok č. 2, kde sa zmenila cena na 206 €/mesiac bez DPH pre 
kalendárny rok 2010. Dodatok č. 2 nadobudol platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami, t.j. 26.2.2010 a účinnosť dňom 1.1.2010. 
Zmluva neobsahuje pečiatku poskytovateľa. Dodatok č. 2 neobsahuje pečiatku ani jednej 
zmluvnej strany, pričom dátum účinnosti zmluvy a dodatku nemôže predchádzať dátumu 
podpisu zmluvy – porušenie § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého 
„účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by 
mohlo viesť k vzniku rozporov“.  
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� Nájomná zmluva medzi Vlastníkmi bytov, spoločných častí a spoločných zariadení 
bytových domov v Bratislave na Kozej 21 - predmetom nájmu je pozemok priľahlý 
k nehnuteľnosti bytového domu Kozia 21 za účelom umiestnenia kontajnerov. Predmet 
nájmu vznikol od 1.1.2008 a uzatvoril sa na dobu neurčitú. Zmluva je podpísaná 3.4.2008. 
Cena za prenájom je stanovená na základe cenníka, ktorý schválila väčšina vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov bytového domu Kozia 21. Cena bola určená vlastníkmi 
bytov na základe ich požiadavky – za umiestnenie kontajnerov bola dohodnutá cena 
úhrnom 6 000 Sk ročne (199,16 € prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk).  
Dátum vzniku nájmu nemôže predchádzať dátumu podpisu zmluvy - porušenie § 43 
a nasl. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „účastníci sú povinní dbať, aby sa pri 
úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov“.  

 
� Zmluva o poradenstve canisterapie v Seniorcentre Staré Mesto, podpísaná 12.10.2009, 

ktorej predmetom je, že inštruktor so psom v čase od 14.10.2009 v 14 dňovom intervale 
od 10.00 do 11.00 bude navštevovať Seniorcentrum Staré Mesto za účelom poradenstva 
v CT. 
Zmluva je uzavretá na dobu určitú – do 31.12.2009. V r. 2010 boli faktúry vystavované 
bez zmluvného dojednania. 

 
 
IV.  ZÁVER 
 
Všetky nedostatky zistené kontrolou sú podrobne rozpísané v jednotlivých častiach správy, 
napriek tomu je potrebné poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky. Z celkového 
hľadiska by ich bolo možné rozdeliť do 2 oblastí: 
- dodržiavanie zákonov, predpisov, noriem, 
- dodržiavanie hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania finančných prostriedkov. 
Napriek tomu, že porušenie finančnej disciplíny je charakterizované ako nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov - nie je taxatívne definované, 
považujeme práve dodržiavanie finančnej disciplíny za prioritné z hľadiska hospodárenia. 
 
Uvedené kontrolné zistenia však ukazujú, že práve tejto oblasti nebola venovaná dostatočná 
pozornosť. 
 
Aj aktualizáciou vnútorných smerníc Seniorcentra Staré Mesto v zmysle platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a ich podrobnejším vypracovaním by sa zamedzilo 
nedostatkom v oblasti financovania, účtovania a správy majetku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


