
Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
�tvar miestneho kontrol�ra

Správa
z kontroly plnenia opatren� prijat�ch na odstr�nenie nedostatkov zisten�ch

pri kontrole inventariz�cie majetku  v Miestnej knižnici Petržalka

V s�lade s ustanoven�m � 18d, ods. 2, p�smeno b) z�kona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, „Pl�nom kontrolnej činnosti 
�tvaru miestneho kontrol�ra na obdobie od 1. janu�ra 2011 do 30. j�na 2011,“ schv�len�m 
uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 659 dňa              
26. okt�bra 2010 a na z�klade pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 2/2011 zo dňa 14. marca 2011 
vykonali zamestnanci �tvaru miestneho kontrol�ra kontrolu plnenia opatren� prijat�ch na 
n�pravu a odstr�nenie nedostatkov zisten�ch pri kontrole inventariz�cie vykonanej ku dňu 
31.12.2008 v rozpočtovej organiz�cii Miestna knižnica Petržalka. Kontrola bola vykonan�  
v čase od 14. marca  2011 do 31. marca 2011. 

Cieľom vykonanej kontroly bolo zistiť, či zodpovedn� zamestnanci Miestnej knižnice 
Petržalka splnili opatrenia, prijat� na odstr�nenie a n�pravu nedostatkov zisten�ch pri 
vykonanej kontrole inventariz�cie majetku ku dňu 31.12.2008.
Predch�dzaj�cou kontrolou bolo zisten�: 

Na z�klade p�somn�ho poverenia č. 5/2009 zo dňa 20. marca 2009 vykonal �tvar 
miestneho kontrol�ra kontrolu inventariz�cie vykonanej ku dňu 31.12.2008 v rozpočtovej 
organiz�cii Miestna knižnica Petržalka, Kutl�kova č. 17, Bratislava. Pri kontrole bolo zisten�, 
že inventariz�cia v kontrolovanom obdob� bola vykonan� ned�sledne a ne�plne. Z uveden�ho 
d�vodu bol z vykonanej kontroly vyhotoven� protokol, ktor� bol dňa 11. m�ja 2009 
prerokovan� s riaditeľom Miestnej knižnice Petržalka. V zmysle z�verov prerokovania prijal 
riaditeľ Miestnej knižnice Petržalka formou pr�kazu 5 opatren� na odstr�nenie nedostatkov 
zisten�ch kontrolou inventariz�cie.

Opatrenie č. 1
Pri vykon�van� inventariz�cie k 31.12.2009 d�sledne dodržiavať ustanovenia � 29 a � 30 
z�kona NR SR č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov.                                         

Zodpovedn�:  všetci zamestnanci organiz�cie a členovia
inventarizačn�ch komisi�

Term�n:         k term�nu  riadnej  �čtovnej  z�vierky  ku 
dňu 31.12.2009     
a n�sledne trvale

Plnenie : 
Podrobnou kontrolou dokladov inventariz�cie majetku ku dňu  31.12.2009 a  31.12.2010 
(invent�rne s�pisy, z�pisy jednotliv�ch čiastkov�ch inventarizačn�ch komisi�, z�pis �strednej 
inventarizačnej komisie) bolo zisten�, že pri vykon�van�  inventariz�cie členovia čiastkov�ch 
inventarizačn�ch komisi� a tiež �strednej inventarizačnej komisie postupovali podľa 
ustanoven� � 29 a � 30 z�kona č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve v znen� neskorš�ch zmien 
a doplnkov. 
Z � v e r :  Opatrenie sa pln�.



Opatrenie č. 2
Do term�nu vykonania inventariz�cie k 31.12.2009 aktualizovať invent�rne č�sla v priestoroch 
riaditeľstva a všetk�ch pobočiek Miestnej knižnice Petržalka. 

Zodpovedn�:   ved�ci �tvaru ekonomiky v s�činnosti so 
zamestnancami zodpovedn�mi za vedenie
evidencie majetku 

Term�n:          31.12.2009

Plnenie : 
V priestoroch riaditeľstva a vybran�ch pobočiek na Prokofievovej ul. 5, Vavilovovej ul. 24, 
Vavilovovej ul. 26 bola v dňoch 23.03.2011, 24.03.2011 a 28.03.2011 vykonan� fyzick� 
kontrola evidencie majetku, pri ktorej bolo zisten�, že  kontrolovan� majetok sa nach�dzal 
v priestoroch knižnice a je označen� invent�rnymi č�slami podľa aktu�lnych miestnych 
invent�rnych zoznamov. Touto kontrolou nebol zisten� majetok bez invent�rneho č�sla alebo 
majetok, ktor� nie je evidenčne podchyten� vo vedenej evidencii majetku Miestnej knižnice 
Petržalka. 
Z � v e r :  Opatrenie je splnen�. 

Opatrenie č. 3
Novelizovať smernicu (intern� predpis) pre vedenie �čtovn�ctva organiz�cie v s�lade 
s noveliz�ciou s�visiacich pr�vnych predpisov (z�kon o �čtovn�ctve).

Zodpovedn�:     riaditeľ Miestnej knižnice Petržalka
ved�ci �tvaru ekonomiky

Term�n:            od 1. j�la 2009

Plnenie : 
Ku kontrole bol predložen� aktualizovan� „Intern� predpis k vedeniu finančn�ho 
�čtovn�ctva“ platn� a �činn� od 1. j�la 2009. 
Z � v e r :  Opatrenie je splnen�. 

Opatrenie č. 4
Evidenciu pokladničnej hotovosti vykon�vať vo všetk�ch pobočk�ch v pokladničnej knihe. 

Zodpovedn�:  všetci zamestnanci pobočiek
ved�ca služieb
ved�ci �tvaru ekonomiky

Term�n:          od 1. j�la 2009

Plnenie :
Podrobnou kontrolou �čtovn�ch dokladov pokladničnej hotovosti riaditeľstva a všetk�ch 
pobočiek Miestnej knižnice Petržalka  za obdobie od 1. j�la 2009 do 31. decembra 2009 a od 
1. janu�ra 2010 do 31. decembra 2010 bolo zisten�, že pokladničn� hotovosť je 
zodpovedn�mi zamestnancami evidovan�  v pokladničnej knihe. 
Z � v e r :  Opatrenie je splnen�.

Opatrenie č. 5
V s�lade s ustanoven�m � 29 ods. 3 z�kona  o �čtovn�ctve inventariz�ciu finančnej hotovosti 
uskutočniť najmenej 4x v pr�slušnom �čtovnom obdob�. 



Plnenie :
Pri kontrole dokladov z�čtovania pokladničnej hotovosti jednotliv�ch organizačn�ch �tvarov  
(pobočiek) Miestnej knižnice Petržalka  za obdobie rokov 2009 a 2010 bolo zisten�, že 
inventariz�cia peňažn�ch prostriedkov v hotovosti bola vykonan� najmenej 4x za pr�slušn� 
�čtovn� obdobie v s�lade s ustanoven�m � 29 ods. 3 z�kona č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve. 
Z � v e r :  Opatrenie je splnen�.

Kontrolou plnenia piatich opatren� prijat�ch na odstr�nenie a n�pravu nedostatkov 
zisten�ch �tvarom miestneho kontrol�ra pri kontrole inventariz�cie majetku v Miestnej 
knižnici Petržalka bolo zisten�, že všetky prijat� opatrenia s� splnen� a opatrenia trval�ho 
charakteru sa dlhodobo plnia. Dňa 12. apr�la 2011 boli v�sledky kontroly plnenia opatren� 
prijat�ch na odstr�nenie nedostatkov prerokovan� za �časti miestneho kontrol�ra mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, zamestnancov �tvaru miestneho kontrol�ra, riaditeľa a ved�ceho 
�tvaru ekonomiky Miestnej knižnice Petržalka. 


