
Správa pre OcZ z ukončenej následnej finančnej kontrole 
 

V zmysle § 18f, ods. 1) písm. d) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení, Vám týmto predkladám správu o výsledku následnej finančnej kontroly 
plnenia opatrení z predchádzajúcich následných finančných kontrol vykonaných 

hlavným kontrolórom obce Kanianka, ktorú som uskutočnil na základe schváleného plánu 

kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014. 

 

Predmet následnej finančnej kontroly : 

 

 Dodržiavanie a uplatňovanie vybraných ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) 

 

Cieľ následnej finančnej kontroly :  

 

 Overiť, či kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci splnili svoje povinnosti v zmysle  

§ 8, písm. f) a g), ako aj v zmysle § 14, ods. 2, písm. g), h) a i) zákona o finančnej 

kontrole. 

 

Kontrolované obdobie : kontroly ukončené v roku 2014  

 

Nakoľko následná finančná kontrola je v zmysle § 22 ods. 1) zákona o finančnej kontrole 

skončená prerokovaním správy, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo 

oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila 

nedostatky, tu končia povinnosti kontrolného orgánu a nastupujú ďalšie povinnosti 

kontrolovaného subjektu. 

 

Následná finančná kontrola sa v zmysle § 22, ods. 2) zákona o finančnej kontrole                   

po prerokovaní správy považuje za skončenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne 

oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadrí alebo odmietne podpísať zápisnicu. Tieto 

skutočnosti sa uvedú v zápisnici 

 

V zmysle § 22 ods. 3) je kontrolný orgán povinný o prerokovaní správy vypracovať 

zápisnicu, ktorá obsahuje najmä : 

 

a) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou,  

b) dátum   prerokovania   správy,    mená   zamestnancov   kontrolného   orgánu   a  zástupcov 

kontrolovaného subjektu prítomných na prerokovaní správy a ich podpisy,  

c) uloženie  povinnosti  v určenej  lehote  prijať  opatrenia  na nápravu  nedostatkov  zistených 

následnou  finančnou  kontrolou   a na  odstránenie  príčin  ich  vzniku    a predložiť  písomný 

zoznam týchto opatrení,  

d) uloženie  povinnosti   v  určenej  lehote   predložiť  kontrolnému  orgánu   písomnú  správu             

o  splnení  opatrení   na  nápravu  nedostatkov   zistených   následnou  finančnou  kontrolou  a 

o odstránení príčin ich vzniku,   o určení zamestnancov  zodpovedných  za tieto  nedostatky  a 

o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu,(ZP) 

e) potvrdenie   kontrolovaného   subjektu  o  vrátení   dokladov   a písomností   poskytnutých  

na vykonanie následnej finančnej kontroly. 

 



 Kontrolný orgán o každej skončenej následnej finančnej kontrole vypracoval zápisnicu 

v zmysle § 22, ods. 1), kde boli kontrolovanému subjektu uložené povinnosti v zmysle zákona 

o finančnej kontrole (viď vyššie).  

Kontrolovaný subjekt bol ďalej povinný v zmysle § 14, zákona o finančnej kontrole písmena : 

 

 g) prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,  

 

h) predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku,            

o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a 

o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu, (ZP) 

 

i) prepracovať a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak 

kontrolný orgán vyžadoval podľa § 13 ods. 1 písm. f) ich prepracovanie a predloženie 

písomného zoznamu týchto opatrení. 

 

V kontrolovanom období boli ukončené tieto následné finančné kontroly : 

1. Následná finančná kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v zmysle 

Zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d. v podmienkach obecnej 

samosprávy   

Na základe zistených nedostatkov Obec Kanianka v lehote stanovenej kontrolným 

orgánom prijala 7 nápravných opatrení (príloha č. 1) , ktoré majú väčšinou trvalý 

charakter a plnia sa priebežne. Termín na predloženie splnenia prijatých nápravných 

opatrení ešte neuplynul. 

2. Kontrola nakladanie s majetkom obce, ktorý bol ponechaný na užívanie              

vo vybratej obchodnej spoločnosti – s. r. o., v rozsahu dotýkajúcom sa tohto 

majetku. Na vykonanie tejto predbežnej finančnej kontroly bola vybratá obchodná 

spoločnosť Stravovacie služby s. r. o., Kanianka. Z uvedenej kontroly bol 

vypracovaný záznam, nakoľko kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, týkajúce 

sa predmetu kontroly. Kontrolovaný subjekt bol upozornený len na niektoré formálne 

nedostatky zistené pri kontrole. Tiež som tu upozornil na skutočnosť, že nakoľko sa 

výsledok hospodárenia každoročne znižuje, bolo by potrebné aby sa tým vážne 

zaoberalo valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti. 

3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov v podmienkach obecnej samosprávy 

Na základe zistených nedostatkov, kontrolný orgán stanovil lehotu na prijatie opatrení 

na ich nápravu a na odstránenie príčin ich vzniku do 30.04.2014. V tomto termíne 

kontrolovaný subjekt prijal spolu 6 nápravných opatrení (príloha č.2), ktoré majú 

väčšinou trvalý charakter a plnia sa priebežne. 

4. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 v zmysle Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. Z uvedenej kontroly bol 

vypracovaný záznam, nakoľko kontrolou neboli zistené nedostatky, týkajúce sa 

predmetu kontroly. Vykonanie inventarizácie preukázal kontrolovaný subjekt 

predložením dokumentácie, vypracovanie ktorej vyplýva z aplikácie príslušných 

ustanovení zákona o účtovníctve. Jedná sa o inventarizačný zápis a inventúrne súpisy, 

zostavené v zmysle § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve. 



Ako som už v úvode tejto správy uviedol, rozsah kontrolnej činnosti a kompetencie 

kontrolného orgánu sú legislatívne striktne vymedzené. Podstatou činnosti kontrolných 

orgánov je ich kontrolná činnosť, určená vyššie uvedenou právnou úpravou, t. j. vykonávanie 

následných finančných kontrol. V kompetencii kontrolných orgánov nie je prijímať opatrenia 

na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, skúmať príčiny vzniku týchto nedostatkov, 

vyvodzovať zodpovednosť za zistené nedostatky voči zodpovedným zamestnancom, atď.  

Tieto úkony sú výhradne a jednoznačne v kompetencii kontrolovaného subjektu a jeho 

štatutárneho orgánu v rámci jeho riadiacej pôsobnosti. 

 

Následná finančná kontrola je pre kontrolný orgán skončená prerokovaním správy, ak 

následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného subjektu 

so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky.  

Na základe vyššie uvedených následných finančných kontrol, ktoré boli ukončené 

správou, boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Z kontroly číslo 3. bola predložená aj 

písomná správa o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, avšak bez uplatnení 

opatrení voči zodpovedným pracovníkom v zmysle Zákonníka práce. Čo sa týka 

kontroly číslo 1. termín na predloženie písomnej správy o splnení prijatých 

nápravných opatrení ešte neuplynul. 

 

Musím konštatovať, že úroveň kontrolovaného prostredia sa výrazne zlepšila, avšak 

naďalej ešte pretrváva problém, aby prijímané opatrenia boli ešte adresnejšie a tým aj 

účinnejšie, hlavne čo sa týka problému stanovenia zodpovednej osoby a uplatnenia opatrení 

voči nej v zmysle Zákonníka práce. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Jozef Krett 

       Hlavný kontrolór obce Kanianka     

 

 

 

 

 

 

V Kanianke dňa 22.03.2015 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

- Príloha č. 1 

- Príloha č. 2 


