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Útvar hlavného kontrolóra                                                                    			 	
Mesta Košice


S p r á v a 
o výsledku kontroly § 18 f ods. 1 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
© Copyright 2011

	V súlade s oprávnením podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 vykonal Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice v čase od 25. 10. 2011 do 08. 11. 2011 kontrolu nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie rokov 2009 a 2010 v Základnej škole Dolina 43, Košice – Poľov.

	Kontrolou bolo zistené:

Základná škola Dolina č. 43, Košice – Poľov (ďalej len ZŠ) je preddavkovou organizáciou bez právnej subjektivity zriadená Mestom Košice. Referát školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice zabezpečuje vecné a finančné nakladanie s majetkom ZŠ. Základná škola užíva majetok mesta v rozsahu vymedzenom v delimitačnom protokole. 


Personálne zmeny

Za kontrolované obdobie v čase od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2010 vykonávala funkciu riaditeľky ZŠ Mgr. R. B., PhD. 
V súčasnosti vykonáva riaditeľku ZŠ PaedDr. E. T., menovaná do funkcie primátorom Mesta Košice na základe Menovacieho dekrétu č.A/11/07751 zo dňa 26. 08. 2011. 


Inventarizácia majetku

Ročná inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná za rok 2009 a 2010 na základe príkazu riaditeľky ZŠ. Fyzická inventarizácia všetkých druhov finančného, hmotného a nehmotného majetku a záväzkov bola vykonaná k 31. 12. príslušného roka. Na inventarizáciu majetku bola menovaná inventarizačná komisia.
Z dokladov predložených ku kontrole – záznamy z inventarizačných komisii vyplýva, že neboli zistené rozdiely medzi účtovným a fyzickým stavom. 
ZŠ vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a zásob za obdobie rokov 2009 a 2010 v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 


Príjmy a výdavky

Kontrolovaný subjekt má zriadený preddavkový účet č. 0497967048 vedený v Dexia banka Slovensko, a.s., na ktorom vedie všetky príjmy a výdavky. Preddavková organizácia vedie peňažný denník pohybu všetkých finančných prostriedkov, ktorého kópiu zasiela každý štvrťrok Mestu Košice.
Preddavky poskytnuté ZŠ za obdobie rokov 2009 a 2010 udáva nasledujúca tabuľka:

Ukazovateľ
Rok 2009
Rok 2010
Preddavok MMK
11 458,00
8 539,40
Príjem za ŠKD
1 061,80
928,78
Výdavky
11 458,61
9 062,55

Finančné prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov VSE, SPP a tiež na nákup čistiacich, ochranných pomôcok a školských vyučovacích pomôcok.








Účtovné doklady

Vedenie pokladne

ZŠ má pre svoje činnosti zriadenú pokladňu. Vedenie pokladničnej agendy a výkon pokladničných operácii zabezpečuje v pokladni ZŠ hospodárka školy.
Kontrolou vedenia pokladničnej knihy bolo zistené, že je vedená písomnou formou. 
Kontrolou pokladne školy bolo zistené, že inventarizácia pokladne bola prevedená len ku koncu príslušného roka celkovo 2 – krát, a to 31. 12. 2009 a 31. 12. 2010. Kontrolou neboli zistené rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom.

Uvedené kontrolné zistenia ukazujú, že účtovná jednotka porušila § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve tým, že peňažné prostriedky v hotovosti neboli za účtovné obdobie inventarizované najmenej 4 – krát.

Kontrolou príjmových a výdavkových pokladničných dokladov boli zistené opakované nedostatky, napr.:

Rok 2009
-	   K podaciemu lístku za poštovné zo dňa 10. 07. 2009 nie je vystavený výdavkový 	 
	   pokladničný doklad (ďalej VPD) na výdaj hotovosti z pokladne v hodnote 1,10 €.

-	VPD č. 24/09 zo dňa 15. 12. 2009 vystavený na meno Mgr. G. L. na sumu 2 € za nákup 	kancelárskych potrieb nie je v časti schválil podpísaný zodpovednou osobou ani 	podpísaný príjemcom.

Rok 2010
	VPD zo dňa 31. 08. 2010 vystavený na meno A. E. na sumu 5,36 € za nákup kancelárskych potrieb nie je v časti vyhotovil podpísaný zodpovednou osobou ani podpísaný príjemcom. Na VPD nie je uvedené poradové číslo účtovného dokladu.


	VPD zo dňa 29. 12. 2010 vystavený na meno S. F. na sumu 23,34 € za nákup spotrebného materiálu nie je v časti schválil podpísaný zodpovednou osobou. Na VPD nie je uvedené poradové číslo účtovného dokladu.


		
Ďalej bolo zistené:

	kontrole bola predložená pokladničná kniha, v ktorej boli vedené zápisy od 01. 09. 2010 do 23. 09. 2010. Účtovná jednotka v období od roku 2009 do 31. 08. 2010 neviedla pokladničnú knihu, a teda nie je možné overiť pohyb finančných prostriedkov v hotovosti.


	nie je stanovený limit pokladničného zostatku 


	v pokladničnej knihe sú nečitateľné zápisy a následne vykonané opravy a prepisy 



Účtovná jednotka porušila: 

	§ 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ktorého je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.


	§ 34 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ktorého oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.





Bankový účet

Kontrolou bolo zistené, že v čase kontroly nemala ZŠ podpisové právo k bankovému účtu. Úkony na bankovom účte boli vykonávané len prostredníctvom elektronického prístupu. Podpisové právo mali osoby, ktoré už nie sú zamestnancami ZŠ. 
Na základe interného listu vo veci vyžiadania dokladov z referátu školstva, športu a mládeže bol dňa 28. 10. 2011 na ÚHK predložený list č. A/2011/06824, ktorého prílohou bol list zo dňa 02.07.2003, v ktorom vtedajšia riaditeľka ZŠ oznámila oddeleniu školstva MMK zriadene bankového účtu v Prvej komunálnej banke, a.s. Žiadna ďalšia dokumentácia týkajúca sa bankového účtu nebola predložená.


Záver

Z uvedených kontrolných zistení vyplýva, že riaditeľkou nebol dodržaný § 5 odsek 2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Potreba metodického usmernenie zo strany Referátu školstva, športu a mládeže MMK je nevyhnutná a rovnako jeho následné dodržiavanie. 



V Košiciach, 11. 11. 2011



								Ing. Hana Jakubíková
							       Hlavný kontrolór mesta Košice
































- Text správy neprešiel jazykovou úpravou -

