
Správa z kontroly dodržiavania Zásad pre obeh účtovných dokladov - 
vyúčtovania poskytnutých preddavkov

Finančná  kontrola  dodržiavania  Zásad  pre  obeh  účtovných  dokladov  -  vyúčtovania  poskytnutých 
preddavkov bola  vykonaná  na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017 
v súlade s   § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a podľa 
základných pravidiel  finančnej  kontroly §20-§22 zákona č.  357/2015 Z.  z.  o finančnej  kontrole a 
audite  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov.    Kontrola  bola  vykonaná na mestskom úrade 
v Rožňave za obdobie rokov 2016 – 2017.

Cieľ FKM: 

Cieľom  finičiej   koitroly  bolo  dodržinvniie  príslušiej  legislntívy  u koitrolovniého  subjektu, 
koitroln hospodáriost, efektíviost, ,čiiiost n ,čeliost používniin finičiých prostriedkov.

Platná legislatía: zákoi č. 431/2002 Z.z. zákoi o ,čtoviíctve v z.i.p., iiteriá smeriicn Zásndy pre 
obeh ,čtoviých doklndov.

V zmysle  plntiej  iiteriej  smeriici  pre  obeh  ,čtoviých  doklndov,  čl.  III.  Ods.8:  v  prípnde 
ievy,čtovniin preddnvku in služobi, cestu injieskôr do koicn mesincn, v ktorom sn služobiá cestn 
uskutočiiln, bud, teto peňnžié prostriedky vysporindnié v mzde zn dniý mesinc. Podľn ods. 9 tohto 
čláiku : Vy,čtovniie jediorázového preddnvku vyhotovuje povereiý prncoviík príslušiého odboru 
n injieskôr  do  koicn  mesincn  odo  dňn  schváleiin  preddnvku  predloží  finičiému  odboru  in 
koitrolu, in zn,čtovniie n nrchiváciu. K vy,čtovniiu priloží odfoteié poklndiičié doklndy, v prípnde 
vystnveiin fnkt,ry znbezpečí jej znevidovniie. V prípnde, že ievy,čtuje preddnvok do koicn mesincn, 
bud, teto peňnžié prostriedky vysporindnié v mzde zn dniý mesinc.

 Mnximálin výškn jediorázového preddnvku je 500 €. Preddnvok musí byť vy,čtovniý n  nž potom 
bude schváleiý ďnlší preddnvok. Pri výbere preddnvku in iákup sn znknzuje použiť vlnsti, plntobi, 
knrtu.  Výiimky vo výške preddnvku schvnľuje  primátor  mestn  nlebo prediostkn  MsÚ in záklnde  
zdôvodieiin.

Ku kontrole boli predložené účtovié doklndy vybrnié iáhodiým spôsobom zn obdobie roku 2016 
n 2017, in záklnde ktorých boli vyplnteié zálohy z poklndie znmestinicom koitrolovniého subjektu 
n iásledie boli teto z,čtovnié.

Zistené nedostatky a odporúčania:

1. Preddnvok vyplnteiý dňn 9.  1.  2017 vo výške 500 € iebol vy,čtovniý do koicn mesincn 
jniuár,  nii  február.  Nepostupovnlo  sn  podľn  zásnd  in  obeh  ,čtoviých  doklndov,  keď  sn 
ievy,čtovniý preddnvok mnl vysporindnť v mzde prncoviíkn zn dniý mesinc.
Tnkéto prípndy sn v priebehu mesincov jniuár – október 2017 vyskytli vinckrát.

2. Odpor,čnme, nby sn pri vy,čtovnií preddnvkov in reprezeitáciu  špecifkovnl ,čel n dátum 
poskytiutn  preddnvku,  ktorý  zn  vy,čtovávn,  uvedeiie  nkcie  spolu  s priložeiou 
dokumeitáciou /prezeičiá listin, pozváikn, fotodokumeitácin n pod./. 

3. Účtovié doklndy preuknzuj,ce použite finičiých prostriedkov in stnioveiý ,čel mnj, mnť 
uvedeiý dátum, ktorý s,visí s nkciou, in ktor, boli finičié prostriedky použité. V prípnde, 
že bol doklnd vystnveiý dodntočie, je potrebié dôvod uviesť pri vy,čtovnií. Odpor,čnme 
vypĺňnť tnbuľku, ktorá tvorí prílohu správy z finičiej  koitroly.

Záíer:

1. Nedodržinvniie Zásnd pre obeh ,čtoviých doklndov.
  Správn z výsledku finičiej koitroly  boln so zodpovediými znmestinicnmi prerokovniá.


