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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka
berie

na

vedomie

Spr€vu z n€slednej finančnej kontroly dokladovania vybran‡ch dod€vateľsk‡ch faktˆr
uhraden‡ch z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2009.
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Miestny ˆrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
ˆtvar miestneho kontrol…ra
Správa
z n€slednej finančnej kontroly dokladovania vybran‡ch dod€vateľsk‡ch faktˆr
uhraden‡ch z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2009
V sˆlade s ustanoven„m ‰ 12 ods. 2 z€kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnˆtornom audite, uznesen„m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
č„slo 489 zo dňa 15. decembra 2009 a na z€klade poverenia miestneho kontrol…ra č. 7/2010 zo
dňa 19. apr„la 2010 vykonal ˆtvar miestneho kontrol…ra n€slednˆ finančnˆ kontrolu
dokladovania vybran‡ch dod€vateľsk‡ch faktˆr uhraden‡ch z rozpočtu Mestskej časti
Bratislava-Petržalka v roku 2009. Kontrola bola vykonan€ v čase od 20. apr„la 2010 do
14. m€ja 2010.
Cieľom kontroly bolo zistiť spr€vnosť a ˆplnosť dokladovania vybran‡ch
dod€vateľsk‡ch faktˆr, ktor‹ boli uhraden‹ z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka za
obdobie roku 2009, v zmysle pr„slušn‡ch ustanoven„ z€konov a intern‡ch normat„vnych aktov
platn‡ch v kontrolovanej oblasti, najm• z€kona č. 431/2002 Z.z. o ˆčtovn„ctve v znen„
neskorš„ch zmien a doplnkov a z€kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnˆtornom
audite a o zmene a doplnen„ niektor‡ch z€konov.
Kontrolou bolo zisten‹:
Na vykonanie z€kona č. 431/200 Z.z. o ˆčtovn„ctve v jeho platnom znen„ a v sˆlade so
zmenami sˆvisiacimi s nov‡mi met…dami vedenia ˆčtovn„ctva (prechod na novˆ metodiku
ˆčtovania - akru€lne ˆčtovn„ctvo) a za ˆčelom jednotn‹ho postupu pri pr„prave, spracovan„
a ˆčtovan„ finančn‡ch oper€ci„ a realiz€cii ˆčtovn‡ch z€pisov v podmienkach Miestneho
ˆradu mestskej časti Bratislava-Petržalka bola pr„kazom starostu č. 1/2008 vydan€ intern€
„Smernica pre vedenie ˆčtovn„ctva,“ platn€ a ˆčinn€ od 1. janu€ra 2008.
Uveden€ smernica upravuje syst‹m vedenia ˆčtovn„ctva, zoznam ˆčtovn‡ch kn„h,
použ„van‹ symboly, skratky a č„seln„ky, označovanie a č„slovanie ˆčtovn‡ch dokladov,
evidencia, odpisovanie a ˆčtovanie dlhodob‹ho majetku, ˆčtovanie kurzov‡ch rozdielov,
tvorbu a použitie finančn‡ch a peňažn‡ch fondov, vedenie pokladnice, tvorbu, použitie
a ˆčtovanie opravn‡ch položiek, časov‹ rozlišovanie n€kladov a v‡nosov, inventarizovanie
majetku a z€v•zkov, archivovanie a skartovanie ˆčtovn‡ch p„somnost„ a z€znamov.
Dodržiavanie postupov vydanej smernice je platn‹ a z€v•zn‹ pre všetk‡ch
zamestnancov miestneho ˆradu od d€tumu jej ˆčinnosti.
Samostatnˆ časť internej smernice tvoria „Z€sady obehu ˆčtovn‡ch dokladov“, ktor‹
upravujˆ evidenciu, kontrolu a obeh došl‡ch faktˆr a dobropisov, kontrolu form€lnej a vecnej
spr€vnosti faktˆr, prehľad opr€vnen„ na kontrolu vecnej a form€lnej spr€vnosti faktˆr,
pr„pustnosti rozpočtov‹ho krytia v‡davkov a odsˆhlasenia rozpočtov‹ho krytia finančn‡ch
oper€ci„ na vykonanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.
Na zabezpečenie spr€vy rozpočtov‡ch v‡davkov v podmienkach miestneho ˆradu je
určen‡ podľa z€kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnˆtornom audite a o zmene
a doplnen„ niektor‡ch z€konov v znen„ neskorš„ch predpisov pri rozpočtovom hospod€ren„ v
„Smernici o finančnej kontrole“ vydanej pr„kazom starostu č. 2/2005 rozsah pr€vomoc„
a zodpovednosti zamestnancov pri disponovan„ s rozpočtov‡mi prostriedkami.
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Kontrolovan‹ boli faktˆry uhraden‹ z rozpočtu mestskej časti v mesiacoch jˆn 2009
a december 2009, vybran‹ formou n€hodn‹ho v‡beru. Podrobnou kontrolou vybran‡ch faktˆr
za dod€vky, vykonan‹ pr€ce a služby investičn‹ho a neinvestičn‹ho charakteru, doručen‡ch
Miestnemu ˆradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, uhraden‡ch v mesiaci jˆn 2009 (od
evidenčn‹ho č„sla 975 po evidenčn‹ č„slo 1282) a v mesiaci december 2009 (od evidenčn‹ho
č„sla 2389 po evidenčn‹ č„slo 2717) bolo zisten‹, že všetky faktˆry boli označen‹
prezentačnou pečiatkou a zaevidovan‹ v centr€lnej evidencii pošty.
Osobitn€ evidencia doručen‡ch dod€vateľsk‡ch faktˆr so sledovan„m d€tumov splatnosti a
uskutočnenia ich ˆhrad je zabezpečen€ prostredn„ctvom automatizovane vedenej „Knihy
dod€vateľsk‡ch faktˆr“ v programovom PC vybaven„ zodpovednou zamestnankyňou
finančn‹ho oddelenia miestneho ˆradu.
Po prevzat„ faktˆr zaevidovan‡ch podateľňou zamestnankyňa finančn‹ho oddelenia
prijat‹ faktˆry zaeviduje do centr€lne vedenej knihy došl‡ch faktˆr, vyznač„ d€tum prijatia do
učt€rne a uvedie poradov‹ č„slo z knihy došl‡ch faktˆr. Sˆčasne k jednotliv‡m faktˆram
prilož„ vytlačen‡ „platobn‡ poukaz.“
Zaevidovan‹ faktˆry spolu s platobn‡mi poukazmi odovzd€ na pr„slušn‹ organizačn‹
oddelenie alebo refer€t miestneho ˆradu, s ktor‹ho činnosťou finančn€ oper€cia sˆvis„.
Zamestnanec vecne pr„slušn‹ho oddelenia prever„ vecnˆ a form€lnu spr€vnosť faktˆry
a prilož„ k faktˆre objedn€vku, preberac„ protokol, pr„padne ďalšie doklady a p„somnosti
potvrdzujˆce ˆplnosť a spr€vnosť fakturovan‡ch pr€c a služieb. Na platobnom poukaze
vyznač„ stredisko a zaradenie v‡davku podľa platnej položky rozpočtovej klasifik€cie na
pr„slušn‡ rozpočtov‡ rok a v pr„pade n€kupu uvedie poradov‹ č„slo z evidencie majetku.
Poveren„ zamestnanci na platobnom poukaze vyhotovenom k jednotliv‡m
dod€vateľsk‡m faktˆram vyznačia vykonanie predbežnej finančnej kontroly podľa ‰ 9
z€kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnˆtornom audite v znen„ neskorš„ch
predpisov.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrd„ vecne pr„slušn‡ zamestnanec svoj„m
podpisom s uveden„m d€tumu vykonania kontroly a označ„ text, objasňujˆci, čo bolo
predmetom konkr‹tneho overenia („Navrhovan€ finančn€ oper€cie je v sˆlade s rozpočtom,“
„Prevzat‹ pr€ce alebo služby boli vykonan‹ v sˆlade so zmluvou, alebo objedn€vkou“).
Po vykonan„ predbežnej finančnej kontroly sa platobn‡ poukaz predlož„ na
odsˆhlasenie rozpočtov‹ho krytia a na n€sledn‹ schv€lenie finančnej oper€cie prednostovi
miestneho ˆradu alebo starostovi mestskej časti, v z€vislosti od limitov podpisov‡ch
opr€vnen„.
V pr„pade zistenia nedostatkov (nesˆlad so schv€len‡m rozpočtom, uzatvorenou
zmluvou, alebo in‡m rozhodnut„m o hospod€ren„ s verejn‡mi prostriedkami, všeobecne
z€v•zn‡mi pr€vnymi predpismi, alebo ak navrhovan€ finančn€ oper€cie je nehospod€rna)
vecne pr„slušn‡ zamestnanec zastav„ finančnˆ oper€ciu a informuje prednostu miestneho
ˆradu. V pr„pade potreby prednosta prijme opatrenia na odstr€nenie zisten‡ch nedostatkov.
Ak na fakturovan‹ pr€ce a služby bola vyhotoven€ dlhodob€ objedn€vka, pr„padne
uzatvoren€ obchodn€ zmluva, t€to skutočnosť je vyznačen€ na platobn‡ch poukazoch, a to
uveden„m č„sla z centr€lnej evidencie zmlˆv.
Pri kontrole bolo zisten‹, že ku kontrolovan‡m dod€vateľsk‡m faktˆram za vykonan‹
pr€ce a služby boli priložen‹ dodacie listy potvrdzujˆce podpisom prevzatie uskutočnen‡ch
ˆkonov zodpovedn‡mi zamestnancami miestneho ˆradu.
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V pr„pade doručenia faktˆry, ktor€ nahr€dzala sˆčasne i dodac„ list, prevzatie
a odsˆhlasenie pr€c bolo potvrden‹ vecne pr„slušn‡mi zamestnancami priamo na
dod€vateľskej faktˆre. V kontrolovanom obdob„ nebolo zisten‹ uhradenie poplatkov
z omeškania uplatnen‡ch zo strany dod€vateľsk‡ch subjektov za oneskoren‹ uhradenie faktˆr
miestnym ˆradom.
Pri vykonanej n€slednej finančnej kontrole dokladovania vybran‡ch dod€vateľsk‡ch
faktˆr uhraden‡ch z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2009 bolo zisten‹,
že kontrolovan‹ faktˆry obsahovali všetky form€lne i vecn‹ z€ležitosti v sˆlade so všeobecne
z€v•zn‡mi pr€vnymi predpismi a intern‡mi normat„vnymi aktami prijat‡mi na vykonanie
z€konov platn‡ch v kontrolovanej oblasti v podmienkach Miestneho ˆradu mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
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