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Informatívna správa o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle 	Plánu kontrolnej  činnosti HK na I. a II. polrok 2009 


Poverenie č. 19/2008 – Správa č.  19/2008/9
Následná finančná kontrola Dane za ubytovanie
Kontrolované obdobie: rok 2008
Kontrolné zistenia:
Predložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009


Poverenie  č. 01/2009  -  Správa č. 01/2009
Následná finančná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v MsHK Žilina a.s.
Kontrolované obdobie:  roky 2007 a 2008
Kontrolné zistenia:
Predložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009


Poverenie  č. 02/2009 -  
Správa č. 02/01/2009
Následná finančná kontrola stavu pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Žiline
Kontrolované obdobie:  február – jún  2009   -  priebežne
Kontrolné zistenia:
Predložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009

Správa č. 02/02/2009
Kontrolné zistenia:
Preložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009


Poverenie č. 03/2009  -  Správa č. 03/2009
Následná finančná kontrola výdavkov na jedno rázové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté z MsÚ v Žiline v roku 2008
Kontrolné zistenia:
Preložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009


Poverenie č. 04/2009 – Správa č. 04/2009
Kontrola zriaďovacích listín všetkých škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Žilina
Poverenie bolo vydané na p. Kosovú, ktorá po 10 dňoch v práci po predchádzajúcej ½ ročnej PN opätovne nastúpila na PN. V mesiaci december 2009 bol vydaný Dodatok č. 1 k Povereniu č. 4, ktorý pojednával o zmene kontrolóra. 
Kontrolné zistenia:
Kontrolou bolo zistené, že nebol dodržaný  § 22 ods. 2 pís. i) podľa ktorého zriaďovacie listiny školy a školského zariadenia  mali obsahovať vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje zmysle  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nebol uzatvorený písomno-právny úkon o zverení majetku do správy pri ZŠ Mojšová Lúčka, rok vzniku 2006 a pri CVČ. 


Poverenie č.  05/2009 – Správa č. 05/2009
Kontrola vybavovania žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2008
Kontrolné zistenia:
Preložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009


Poverenie č.  06/2009 – Správa č. 06/2009
Vykonanie kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a vysporiadanie rozdielu z inventarizácie ku dňu 31. 12. 2008 na Mestskom úrade v Žiline
Kontrolné zistenia:
Preložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009


Poverenie č. 07/2009 – Správa č. 07/2009
Následná finančná kontrola Dane z nehnuteľností 
Kontrolované obdobie do roku 2008
Kontrolné zistenia:
Preložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009


Poverenie č. 08/2009 – Správa č. 8/2009
Následná finančná kontrola použitia pohotovostného fondu v roku 2008
Kontrolné zistenia:
Nedôsledné dodržiavanie Zásad obehu účtovných dokladov
Nedostatky v súvislosti s evidenciou majetku v dôsledku zakupovania rôzneho vybavenia pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 



Poverenie č. 09/2009 – Správa č. 09/2009
Kontrola implementácie VZN o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodnení komunálnych odpadov a miestom poplatku na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
Preložené na rokovaní MZ 14. 12. 2009 osobitnou správou
Všeobecné zistenia:
Doručovanie Platobných výmerov do vlastných rúk bolo zabezpečované vlastnými zamestnancami v zmysle internej smernice o doručovaní zásielok v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami mesta  – zložitý proces, kde bol v mnohých prípadoch stret s negatívnou reakciou od občanov všeobecného rozsahu
	V prípade nedoručenia  Platobného výmeru, doručovatelia navštívili poplatníka 2 krát až 3 krát – čo bola záťaž pre obe zainteresované strany.
	Nedoručené Platobné výmery boli uložené na MsÚ v Žiline, pričom poplatníkom, ktorým neboli doručené PV, bolo vložené do schránky avízo na možnosť vyzdvihnutia predmetnej zásielky na MsÚ. Na MsÚ bolo zriadené režimové pracovisko:
	na vydávanie zásielok Mestský úrad v Žiline posilnil príslušný úsek o 2 zamestnancov, ktorí sa venovali výlučne činnosti vydávania nedoručených zásielok na základe predložených avíz, 
	zásielky si adresáti mohli prevziať na Mestskom úrade v Žiline v pracovných dňoch v čase od 07,00 hod do 18,00 hod,

na prevzatie boli vyčlenené osobitné priestory, aby bol zabezpečený vzhľadom na počet čakajúcich dostatočný priestor a zároveň, aby sa čakajúci nemiešali s inými klientmi požadujúci iný typ služby, čím by sa predĺžil čas ich vybavenia
pričom sa MsÚ nevyhol mnohým pripomienkam zo strany občanov, keďže v nárazových časových úsekom sa vyvinuli situácie, že museli stáť v rade, aby si mohli zásielku vyzdvihnúť. 
	Obdobná situácia sa vyvinula pri pokladniach, kde v čase zvýšeného náporu boli zriadené viaceré pohotovostné  pracoviská v záujme operatívneho vybavenia občana. Aj v tomto prípade sa vyskytli vyhrotené situácie, kde došlo k vypätiu aj na strane občana, ale aj na strane pracovníka MsÚ, čo aj bolo zo strany ÚHK riešené ako sťažnosť, pričom bolo zo strany mesta sťažovateľke zaslané ospravedlnenie, ktoré prijala. 

	Vzhľadom k tomu, že platobné výmery za daň za komunálny odpad boli adresované všetkým občanom s trvalým pobytom na území mesta Žilina a časť týchto občanov sa v miestach trvalého pobytu nezdržiava, či už z dôvodu prenajatia bytu, zmeny bydliska bez prehlásenia si trvalého pobytu alebo z iných dôvodov, nebolo možné doručiť zásielky prostredníctvom doručovateľa vo všetkých prípadoch. Celkovo bolo uložených 17 852 avíz, čo predstavuje 22% z celkového počet doručovaných zásielok.
	Prebehol proces spracovania a expedovania výziev v počte 13.500 ks voči občanom, ktorí si listovú zásielku neprevzali ani poplatok za KO nezaplatili.

	Vážnou nezrovnalosťou zo strany správcu dane bolo zasielanie zásielok maloletým osobám – adresy na zásielkach  boli uvedené bez osoby právneho zástupcu, čo malo vplyv na ich neprevzatie a kontrolná skupina tento postup vyhodnocuje ako nesprávny. 

Upustenie od tvrdosti VZN – v roku 2009 správca dane upustil od tvrdého uplatňovania lehôt na nahlásenie zmien a žiadostí oslobodenia a v prípade aj neskoršieho ohlásenia zmien na strane poplatníka ako definuje VZN akceptoval tieto zmeny a na základe ich zaevidovania do systému upravil PV – tento postup bol uplatňovaný v záujme občana
	V priebehu roku 2009 ÚHK zaregistroval do centrálnej evidencie sťažností 3 písomné sťažnosti, ktoré boli smerované na stanovenie spravodlivej  výšky vyrubeného poplatku za komunálny odpad a na  nevyúčtovaniu zálohovej platby za rok 2008. Sťažnosť ohľadom stanovenia spravodlivej výšky vyrubeného poplatku mala veľmi široký záber a toto podanie bolo klasifikované ako podnet, na ktorý ÚHK odpovedal s náležitým poučením. V prípade sťažnosti na nevyúčtovanie zálohovej platby za rok 2008 od správcu bolo v tomto bode vyhodnotené ako opodstatnené, pričom občan dostal odpoveď, ako bude v tejto veci zjednaná náprava. 
	V roku 2009 sa vyskytol problém, keď časť vlastníkov a nájomníkov  vyúčtovanie nákladov za KO a DSO zo strany jedného zo správcovských spoločností  na území mesta Žilina pre rok 2008 nemalo v ročnom vyúčtovaní zabezpečené, čo bolo aj predmetom mnohých podnetov zo strany občanov na mesto. Je potrebné uviesť, že aj na základe pokynov mesta toto  konkrétny správca musí opraviť a pristúpiť k riešeniu opätovne spracovaného vyúčtovania aj s následným finančným vysporiadaním voči občanom. 

Všetky nedostatky, ktoré sa pri implementácii nového systému výberu a správy komunálneho odpadu v roku 2009 objavili, sú charakteru ktoré sa dajú  technickou, personálnou a metodickou podporou odstrániť tak,  aby sa celý proces stal preukazným ako pre občanov tak aj pre mesto Žilina a z titulu  priameho výberu poplatku  aj ekonomicky prijateľný. 

Kontrolná skupina vyhodnocuje, že proces implementácie VZN č.17/2008 je zvládaný  na primeranej úrovni, čím bol vykonaný prvý systémový krok v správe, evidencii a výbere KO a DSO v podmienkach mesta Žilina. Každý systém, na základe získanej úrovne praktického poznania sa dá a musí vylepšovať. Platí to aj v prípade tohto systému, pri ktorom sa očakáva v budúcich obdobiach využitie nástrojov sankcií v prípade neplnenia si povinností zo strany poplatníkov, ktoré v prvom roku jeho zavedenia zo strany Mesta Žilina neboli uplatňované a prechod na evidenciu poplatníkov podľa domácností. Proces implementácie  prebieha a je vo vývoji s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie. 


Poverenie č. 10/2009 – Správa č. 10/2009
Kontrola bežných výdavkov a pracovno-právnych vzťahov, odmeňovania a finančných operácií na Mestskej polícii v Žiline za rok 2008
Kontrola bola  zahájená koncom 25. 6.  2009 a bude presahovať do II. polroka 2009
V štádiu  prerokovávania správy.


Poverenie č. 11/2009 – Správa  č. 11/2009
Následná finančná kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 
Kontrolovaný subjekt:  Základná škola Jarná 20, 010 01 Žilina
Následná finančná kontrola v ZŠ bola zameraná na preskúmanie splnenia podmienok poskytovania verejných prostriedkov podľa platných VZPP, hospodárne čerpanie verejných 
prostriedkov pridelených rozpisom rozpočtu na rok 2008 a na posúdenie dodržovania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov. NFK  bola vykonaná v dňoch od 06.10.2009 do 30.10.2009, keď na základe výsledku kontrolovaných skutočností boli klasifikované celkom 8 kontrolných zistení, ktoré neboli v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi po ich porovnaní so skutočnosťou v kontrolovanom subjektu.
Kontrolné zistenia: 
K bodu:  C.1.    Dodávateľské  faktúry	
1. Kontrolou bolo zistené, že pri zálohových  DF – č. 17/2008, DF – č. 51/2008, DF 103/08  došlo k porušeniu § 4 ods. 2 a § 13 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve kde účtovná jednotka je povinná pri vedení účtovníctva dodržiavať účtovné osnovy a postupy účtovania. Tým, že pri uvedených  DF - č. 30/2008, DF 128/08  neboli objednávky a  priložené protokoly preukazujúce prevzatie vykonaných prác, použitý materiál  nebolo zo strany ZŠ dodržané ustanovenie § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve Z.z., týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne. 
2. Tým, že ZŠ nevystavila objednávky neboli uvedené dodacie lehoty vykonaných prác a nebola dohodnutá cena nebolo zo strany zhotoviteľa dodržané ustanovenie § 632 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.
3. Tým došlo k nedostatočnej účinnosti vnútorného kontrolného systému z hľadiska jeho  zamerania na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a majetkom štátu. Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nemá v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanovením § 9  zákonom NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu:  C.2.    Odberateľské  faktúry	
1.  Tým, že ZŠ nevystavovala OF došlo k porušeniu § 6 ods. 1, 2 a § 8  ods. 1 a 5 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, kde účtovná jednotka je povinná  doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi a účtovanie účtovných prípadov  v účtovných knihách vykoná iba na základe účtovných dokladov. 
2. Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nemá v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 K bodu:  D.3.  Cestovné náhrady							
1./ Organizácia tým, že pri vystavovaní cestovných príkazov nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, ale až po uskutočnení pracovnej cesty a jej vyúčtovaní a doložení účtovných dokladov, nebolo dodržané ustanovenie § 2 ods. 2 písm. h), § 6  ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
2./ Nesprávnym vedením náležitostí účtovných dokladov  došlo k porušeniu ustanovenia  § 8 ods. 1, 2 a  § 10 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctva, keď účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, preukázateľne a zrozumiteľne.
K bodu: E.1.   Zmluvné vzťahy
Kontrolné zistenia  a odporúčania: 
1./ Pri podpise nových nájomných zmlúv, treba dohodnúť tak platobné podmienky,  aby nájomné zmluvy spĺňali  všetky náležitosti účtovného dokladu v zmysle  platnej legislatívy. Taktiež je nutné uviesť  v zmluve pokuty a sankcie,  ktoré budú  riešiť splnenie záväzku, ktoré  vyplývajú zo zákona a platných predpisov. 
2./ V organizácii je nutné zaviesť „Register platných zmlúv“ o zaevidovaní termínu ich uzatvorenia, prípadne termínom ukončenia ich platnosti, mali by byť   označené poradovými číslami pridelenými organizáciou v poradí ako sa uzatvárali, označenie počtom príloh, zmluva musí byť podpísaná všetkými zúčastnenými stranami.
3./ Organizácia tým, že  neoverovala predbežnou finančnou kontrolou  všetky svoje právne úkony vykonávané pri uzatváraní  zmlúv a dohôd, konala v rozpore s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z. z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.


Poverenie č. 12/2009 – Správa č. 12/2009
Následná finančná kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou Žilina – Zádubnie  196, Žilina
Následná finančná kontrola v ZŠ bola zameraná na preskúmanie splnenia podmienok poskytovania verejných prostriedkov podľa platných VZPP, hospodárne čerpanie verejných prostriedkov pridelených rozpisom rozpočtu na rok 2008 a na posúdenie dodržovania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov. NFK  bola vykonaná v dňoch od 02.12.2009 do 9.12.2009, keď na základe výsledku kontrolovaných skutočností boli klasifikované celkom 10 kontrolných zistení, ktoré neboli v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi po ich porovnaní so skutočnosťou v kontrolovanom subjektu.
Kontrolné zistenia: 
K bodu:  C.1.    Dodávateľské  faktúry	
1.  Tým, že pri uvedených  DF -  neboli objednávky a  priložené protokoly, dodacie listy  nebolo zo strany ZŠ dodržané ustanovenie § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve Z.z., týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne. 
2. Tým, že ZŠ nevystavila objednávky neboli uvedené dodacie lehoty  nebola dohodnutá cena nebolo zo strany zhotoviteľa dodržané ustanovenie § 632 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.
3.  Tým došlo k nedostatočnej účinnosti vnútorného kontrolného systému z hľadiska jeho  zamerania na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a majetkom štátu. Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nemá v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
K bodu:  D.1.    Pokladňa - Pokladničné doklady 
1/. K nedostatku č. 1, 2, 3 Nesprávnym vedením náležitostí  pokladničných dokladov tým, že chýbali podpisy, zlá čitateľnosť paragónov,  nebol zápis o účtovacom  predpise  došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 1,2, 5, 6 a § 10  ods. 1 pís. b), f),g) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2/. K nedostatku č. 4. Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenia  § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
K bodu: D.2.  Inventarizácia peňažných prostriedkov       
1./   Organizácia podľa zistenej skutočnosti  nedodržala ustanovenie  v zmysle § 29 ods. 3 zákona NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, peňažné prostriedky v hotovosti  musí organizácia  inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.
 K bodu:  D.3.  Cestovné náhrady						      
1./  Nesprávnym vedením náležitostí účtovných dokladov  došlo k porušeniu ustanovenia  § 8 ods. 1, 2,  a  § 10 ods. 1 písm. b, g) zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctva, keď účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, preukázateľne a zrozumiteľne.
2./ Tým, že zamestnanec nepredložil a nevyúčtoval písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty  načas t.j. do 10-tych dní po skončení pracovnej cesty.  Došlo k porušeniu   ustanovenia § 36 ods. 3., za nevyplatenie stravného došlo k porušeniu  § 5 ods.4 pís. a),b)  zákona NR SR č. 283/2002 o cestovných náhradách. 
3./  Organizácia tým, že pri vystavovaní cestovných príkazov nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, ale až po uskutočnení pracovnej cesty a jej vyúčtovaní a doložení účtovných dokladov, nebolo dodržané ustanoveniami s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona  NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
K bodu: E.1.   Zmluvné vzťahy
Kontrolné zistenia  a odporúčania: 
1./ Pri podpise nových nájomných zmlúv, treba dohodnúť tak platobné podmienky,  aby nájomné zmluvy spĺňali  všetky náležitosti účtovného dokladu v zmysle  platnej legislatívy. Taktiež je nutné uviesť  v zmluve pokuty a sankcie,  ktoré budú  riešiť splnenie záväzku, ktoré  vyplývajú zo zákona a platných predpisov. 
2./ V organizácii je nutné zaviesť „Register platných zmlúv“ o zaevidovaní termínu ich uzatvorenia, prípadne termínom ukončenia ich platnosti, mali by byť   označené poradovými číslami pridelenými organizáciou v poradí ako sa uzatvárali, označenie počtom príloh, zmluva musí byť podpísaná všetkými zúčastnenými stranami.
3./  Organizácia tým, že  neoverovala predbežnou finančnou kontrolou  všetky svoje právne úkony vykonávané pri uzatváraní  zmlúv a dohôd, konala v rozpore s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z. z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.



Poverenie č. 13/2009 – Správa č. 13/2009
Následná finančná kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Kontrolovaný subjekt:  Základná škola Bánová, Do Stošky 8,  010 04  Bánová 
Následná finančná kontrola v ZŠ bola zameraná na preskúmanie splnenia podmienok poskytovania verejných prostriedkov podľa platných VZPP, hospodárne čerpanie verejných  prostriedkov pridelených rozpisom rozpočtu na rok 2008 a na posúdenie dodržovania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov. NFK  bola vykonaná v dňoch od 04.11.2009 do 27.11.2009, keď na základe výsledku kontrolovaných skutočností boli klasifikované celkom 10 kontrolných zistení, ktoré neboli v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi pri ich porovnaní so skutočnosťou v kontrolovanom subjektu.
Kontrolné zistenia: 
K bodu:  C.1.    Dodávateľské  faktúry
1/. K nedostatku č. 1.  Tým, že pri uvedených DF  neboli objednávky a  priložené protokoly preukazujúce prevzatie vykonaných prác, použitý materiál,  nebolo zo strany ZŠ dodržané ustanovenie § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve Z.z., týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne. 
K nedostatku č. 1.  Tým, že ZŠ nevystavila objednávky, neboli uvedené dodacie lehoty vykonaných prác a nebola dohodnutá cena, nebolo zo strany zhotoviteľa dodržané ustanovenie § 632 Občianskeho zákonníka podľa ktorého, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.
2/. K nedostatku č. 2. Organizácia v porovnaní so zistenou skutočnosťou, nedodržala zásadu porovnateľnosti a spoľahlivosti vedenia účtovnej evidencie, čo je v rozpore s ustanovením § 8 ods.5 zákona NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctva, keď po preskúmaní účtovných dokladov bolo uhradené viac o 244,- Sk. Ďalej došlo k porušeniu § 635 Občianskeho zákonníka podľa ktorého, ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.
K nedostatku č. 2. Organizácia v uvedenom prípade nedodržala ustanovenie § 19 ods.6 zákona NR SR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy tým, že nebola zachovaná hospodárnosť a efektívnosť použitia verejných prostriedkov, čím došlo aj k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. j) citovaného zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
3/. Účinnosť vnútorného kontrolného systému z hľadiska jeho  zamerania na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a majetkom štátu a mesta. Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nemá v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
C.1.2.  Postupy účtovania
1/.  K nedostatku č. 1.  Kontrolou bolo zistené  porušenie § 3 ods. 1 a  § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve kde účtovná jednotka je povinná zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia, teda priebežne. Organizácia porušila „Odpisový plán -  bod C“ vydaný Mestským úradom Žilina, ktorý vydal  pre všetky svoje organizácie od  01.01.2008
K bodu:  C.2.    Odberateľské  faktúry  	
1/.  ZŠ nezabezpečila, aby správne fungoval vnútorný systém, účtovnej agendy a pre ňu  platné  podmienky v zmysle  § 9 zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce.
2/. Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistený  nedostatok nemá v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
K bodu:  D.1.    Pokladňa a pokladničné doklady
 1/. K nedostatku č. 1, 2. Nesprávnym vedením náležitostí  pokladničných dokladov tým, že nebola  autorizácia pokladničnej knihy,  došlo k porušeniu ustanovenia § 10  ods. 1  zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2/. Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenia  § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
K bodu: E.1.   Zmluvné vzťahy
1./  Zmluvy nespĺňali  všetky náležitosti účtovného dokladu v zmysle  platnej legislatívy a zmluvné sankcie,  ktoré by   riešili  plnenie dohodnutých podmienok, ktoré  vyplývali z  Obchodného zákona SNR č. 513/1991 Zb., a Občianskeho zákonníka SNR č. 40/1964 Zb., a  ich platných predpisov. 
2./  Organizácia tým, že  neoverovala predbežnou finančnou kontrolou  všetky svoje právne úkony vykonávané pri uzatváraní  zmlúv a dohôd, konala v rozpore s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Odporúčanie:
1./ V organizácii je nutné zaviesť „Register platných zmlúv“ o zaevidovaní termínu ich uzatvorenia, prípadne termínom ukončenia ich platnosti, mali by byť   označené poradovými číslami pridelenými organizáciou v poradí ako sa uzatvárali, označenie počtom príloh, zmluva musí byť podpísaná všetkými zúčastnenými stranami.


Poverenie č. 14/2009 – Správa č. 14/2009
Následná finančná kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou Bytčica, Na stanicu 27,      010 09  Bytčica
Následná finančná kontrola v ZŠ bola zameraná na preskúmanie splnenia podmienok poskytovania verejných prostriedkov podľa platných VZPP, hospodárne čerpanie verejných  prostriedkov pridelených rozpisom rozpočtu na rok 2008 a na posúdenie dodržovania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov. NFK  bola vykonaná v dňoch od 02.12.2009 do 9.12.2009, keď na základe výsledku kontrolovaných skutočností boli klasifikované celkom 5 kontrolných zistení, ktoré neboli v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi po ich porovnaní so skutočnosťou v kontrolovanom subjektu.
Kontrolné zistenia: 
K bodu:  C.1.    Dodávateľské  faktúry	
1.  Tým, že pri uvedených  DF -  neboli objednávky a  priložené protokoly, dodacie listy  nebolo zo strany ZŠ dodržané ustanovenie § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve Z.z., týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne. 
2. Tým, že ZŠ nevystavila objednávky neboli uvedené dodacie lehoty  nebola dohodnutá cena nebolo zo strany zhotoviteľa dodržané ustanovenie § 632 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.
3. Účinnosť vnútorného kontrolného systému z hľadiska jeho  zamerania na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a majetkom štátu. Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nemá v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 K bodu: D.2.  Inventarizácia peňažných prostriedkov       
1./   Organizácia podľa zistenej skutočnosti  nedodržala ustanovenie  v zmysle § 29 ods. 3 zákona NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, peňažné prostriedky v hotovosti  musí organizácia  inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.
K bodu: E.1.   Zmluvné vzťahy
1./ Pri podpise nových nájomných zmlúv, treba dohodnúť tak platobné podmienky,  aby nájomné zmluvy spĺňali  všetky náležitosti účtovného dokladu v zmysle  platnej legislatívy. Taktiež je nutné uviesť  v zmluve pokuty a sankcie,  ktoré budú  riešiť splnenie záväzku, ktoré  vyplývajú zo zákona a platných predpisov. 
2./  Organizácia tým, že  neoverovala predbežnou finančnou kontrolou  všetky svoje právne úkony vykonávané pri uzatváraní  zmlúv a dohôd, konala v rozpore s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z. z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Odporúčanie:
2./ V organizácii je nutné zaviesť „Register platných zmlúv“ o zaevidovaní termínu ich uzatvorenia, prípadne termínom ukončenia ich platnosti, mali by byť   označené poradovými číslami pridelenými organizáciou v poradí ako sa uzatvárali,  označenie počtom príloh, zmluva musí byť podpísaná všetkými zúčastnenými stranami.

Poverenie č. 15/2009 
Následná finančná kontrola stavu finančnej hotovosti Mestského úradu v Žiline – všetky pokladnice
Záznam č. 15/2009
Miesto a čas vykonania kontroly: 
Pracovisko MsP:
Kontrola bola realizovaná porovnaním zostatku z odovzdaných pokutových blokov  a ich inkasa za mesiac november 2009. Na základe preverenia tejto evidencie  so stavom zdrojov  na  trezore,  ktoré boli fyzicky prepočítané, neboli zistené žiadne rozdiely - za mesiac november ku dňu 27.11.2009
Výrok: 
Evidencia stavu  pokutových blokov zinkasovaných v mesiaci november k 27.11.2009 sa zhoduje s fyzickým stavom pokladničnej hotovosti.
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta Žilina. 

Pracovisko MsÚ v Žiline 
Hlavná pokladňa č.1  zo dňa 30.11.2009
Výrok: Zostatok príslušnej pokladne podľa evidencie zostatku v pokladničnej knihe  hlavnej pokladne č.1 sa zhoduje s fyzickým stavom pokladničnej hotovosti na pokladnici
Hlavná pokladňa č.2 zo dňa 30.11.2009  
Výrok:  Zostatok príslušnej pokladne podľa evidencie zostatku v pokladničnej knihe hlavnej pokladne  č.2 sa zhoduje s fyzickým stavom peňažnej hotovosti na pokladnici


Poverenie č. 16/2009  -  Správa č. 16/2009
Vykonanie kontroly legálnosti umiestnenia reklamných pútačov na ul. Sasinkova pred reštauráciou „U Cára“, ktoré sú umiestnené na zábradlí vedľa chodníka
Kontrolou bolo zistené:
Povoľovanie umiestnenia a prevádzkovania  reklamných, informačných a propagačných (ďalej len RIP)  zariadení   na území mesta môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:
	Na RIP zariadenia, ktoré sú na území mesta umiestnené na nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pričom takého RIP zariadenia sa riadia platným VZN mesta a ust. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
	Na RIP zariadenia, ktoré sú umiestnené na nehnuteľnostiach vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, pričom takéto RIP zariadenia sa riadia ustanoveniami zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Na RIP zariadenia, ktoré sú na území mesta umiestnené na nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta
              Na predmetnom zábradlí sa nachádzalo celkom 9 ks reklamných zariadení. Na   reklamných informačných zariadeniach sa nachádzali polepy firiem Kreo – tapetové štúdio, Husqvarna, Slovena, Velosprint, Erotic shop, Hubert, Rent Hamer, Hockey Shop.  V súlade s VZN č. 14/2007 Hlavoa IV Povoľovanie a odstraňovanie RIP zariadení,  Článok 1 Vydávanie súhlasu a uzatváranie nájomnej zmluvy v ods. l sa uvádza:  cit. „ Súhlas s umiestnením RIP zariadenia (ďalej len súhlas) vydáva MsÚ Žilina, odb. HA po prerokovaní s odborom dopravy a komunálnych služieb. Následne vo VZN č. 14/2007 Hlava V Povinnosti vlastníka RIP zariadenia Článok 1 ods. 1 písm. a) vlastník alebo prevádzkovateľ RIP zariadenia je povinný disponovať povolením na príslušné RIP zariadenie. V súlade s týmito ustanoveniami bola požiadaná firma ARD spol. s r.o. P. Mudroňa 5, Žilina,  aby  predložila Rozhodnutie o povolení reklamno – informačných zariadení na zábradlí pred budovou „U Cára na Sasinkovej ul v Žiline Podľa stanoviska firmy ARD spol. s r.o. Žilina, RIP zariadenia v počte 6 ks na zábradlí sú umiestnené na základe zmluvy č. 162/Právne/94 uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou ARD spol. s r.o..K umiestneniu reklám malo dôjsť ešte v roku 2000 až 2002.  Zmluva č, 162/Právne/94 o takomto umiestnení RIP zariadenia nepojednáva, preto bol prevádzkovateľ RIP zariadení vyzvaný na ich odstránenie. Ďalší prevádzkovatelia RIP zariadení a to penzión Hubert, Hockey Shopu a Rent Hammeru umiestnili RIP zariadenia tiež bez platného Rozhodnutia o povolení umiestnenia RIP zariadení. Následne boli požiadaní, aby reklamné zariadenia z predmetného zábradlia odstránili. 
Kontrolné zistenia:
Vyhodnotením všetkých skutočnosti v súvislosti s platnou legislatívou a VZN č. 14/2007 a VZN č. 11/2008 môžeme konštatovať, že zo strany prevádzkovateľov RIP zariadení došlo k porušeniu:
Hlavy II, Článok 1 ods. 1 – RIP zariadenie nesmie svojim vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, osvetlením alebo estetickým vzhľadom.
Hlavy V, Článok 1 ods. 1písm. a),b),e), VZN č. 14/ 20007
Prevádzkovatelia nedisponovali povolením na umiestnenie príslušného RIP zariadenia
V súlade s § 88 ods. 4 zák. 50/1976 Zb. prevádzkovateľ zariadenia neoznámil OS a ŽP ukončenie umiestnenia RIP zariadenia
	Zariadenie nebolo označené číslom povolenia
	Hlavy II, Článok 2 ods.11 VZN č. 11/2008, kde okrem iného sa v zóne III môžu umiestňovať propagačné zariadenia po dobu trvania akcie, na základe schváleného stanoviska MsÚ Žilina, odboru hlavného architekta po prerokovaní s odborom dopravy a komunálnych služieb 

                      Dňa 28.9.2009 bola vykonaná následná kontrola odstránenia všetkých RIP zariadení umiestnených na zábradlí pred budovou „U Cára“ za účasti príslušníka MP. Miestnym šetrením bolo zistené, že všetky RIP zariadenia na zábradlí boli odstránené. Podľa VZN č. 14/2007, Hlava II, článok 1 ods. 1 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina umiestňovanie RIP zariadení nesmie svojim vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, osvetlením alebo  estetickým vzhľadom. 

RIP zariadenia, ktoré sú umiestnené na nehnuteľnostiach vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb 
       Pri kontrole RIP zariadení umiestnených na zábradlí pred budovou „U Cára“ bolo zistené, že reklamné zariadenia sú umiestnené aj na fasáde budovy „U Cára“ a jej priľahlého pozemku. Podľa § 72 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnená aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby, pozemku alebo s tým, kto má časove neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok na ktorom sa má zariadenie umiestniť. Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné iné orgány. OS a ŽP pri MsÚ v Žiline v súlade s § 71 ods. 1 písm. c) vydá Rozhodnutie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené s stavbou alebo pozemkom. Vo výrokovej časti Rozhodnutia o umiestnení RIP zariadenia je stanovená doba, na akú sa Rozhodnutie o umiestnení RIP zariadenia vydáva, pričom maximálna doba trvania platnosti vydaného Rozhodnutia môže byť 3 roky. Vlastník objektu bol požiadaný, aby predložil Rozhodnutie o umiestnení reklamno – informačného zariadenia a to na 3 RIP zariadenia umiestnené na priečelí fasády budovy (Okná - Oknolux, Pneuservis, Autosklá achát) a 3 RIP zariadenia umiestnené na priľahlom pozemku ( m.n.Sia, Rendor, Dextrade). Jednou zo základných povinnosti vlastníka alebo prevádzkovateľa RIP zariadenia je  udržiavať zariadenie vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky pôvodného určenia (bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií). Vlastník domu vo svojom stanovisku uviedol, že reklamy umiestnené na priečelí fasády domu, ako aj priľahlom pozemku neprevádzkuje. Plochy, kde sú umiestnené reklamné, informačné a propagačné zariadenia prenajal formou nájomnej zmluvy. Z tohto titulu vyplynula povinnosť pre prevádzkovateľa reklamného zariadenia splniť si ustanovenia platného VZN č. 14/2007, VZN č. 11/2008 ako aj ustanovenia zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Prevádzkovatelia tých reklamných zariadení boli kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom, aby predložili Rozhodnutie o umiestnení RIP zariadenia. Zo všetkých oslovených sa zatiaľ kontaktovali dvaja prevádzkovatelia, ktorí nemali vydané Rozhodnutie o umiestnení RIP zariadenia. Prevádzkovatelia boli poučení o dodržiavaní platnej legislatívy v oblasti umiestňovania RIP zariadení na území mesta a následne boli vyzvaní, aby urýchlene prijali opatrenia v zmysle platnej legislatívy.
Kontrolné zistenia – porušovanie:
§ 72 ods. 2 zák.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
§ 105 ods. 1 písm. g) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní s stavebnom poriadku
Dodržiavanie vyššie uvedeného VZN je oprávnená kontrolovať Mestská polícia, ktorá aj pri plnení tejto úlohy bola súčinná a následne bola vyzvaná, aby bola v budúcnosti kontrola zo strany MP  dôslednejšie vykonávaná. 

Poverenie č. 17/2009 – Záznam č. 17/2009
Kontrola priebehu procesu verejného obstarávania na základe doručených podnetov
Kontrola prebieha
V štádiu prerokovania

Poverenie č. 18/2009
Kontrola hospodárenia v Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. 
Kontrola prebieha 

Poverenie č. 19/2009
Kontrola inventarizácie majetku v spoločnosti s majetkovou účasťou mesta – DPMŽ, s.r.o. Žilina so zameraním na dodržiavanie postupov pri vyraďovaní majetku po inventarizácii v roku 2008
Kontrola prebieha
V štádiu prípravy prerokovania

Poverenie č. 20/2009
Kontrola implementácie interného predpisu Zásady finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach mesta Žilina 
Kontrola prebieha
V štádiu prípravy prerokovania

Poverenie č.  21/2009
Následná finančná kontrola evidencie a vymáhania pohľadávok mesta Žilina
Kontrola prebieha

Poverenie č. 22/2009
Následná kontrola mesta na uplatňovanie práv mesta v spoločnostiach so 100 %-nou účasťou majetku mesta – kontrola dodržiavania § 129 Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 125 ods. 1 písm. b) a ich zverejnenie v súlade s § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Kontrola prebieha

Poverenie č. 23/2009
Následná finančná kontrola evidencie záväzkov po lehote splatnosti
Kontrola prebieha


Poverenie č. 24/2009
Následná finančná kontrola príjmovej časti rozpočtu a dodržiavanie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v nadväznosti VZN – Daň za  predajné automaty a Daň za nevýherné hracie prístroje. 
Na predmet kontroly bolo vydané poverenie, ale vzhľadom na rozsah rozpracovaných úloh, ktoré súvisia s rozsahom zistených kontrolných zistení v rámci prevádzaných kontrol, je veľký predpoklad, že uvedená kontrola bude dokončená v 1. Polroku 2010.


Stanovisko k predloženiu konečnej   Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009:
Vzhľadom na stav rozpracovaných úloh, ktoré vyplynuli z Plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2009 a s prihliadnutím na stav personálneho obsadenia – dlhodobá PN pracovníka a zaúčanie nových pracovníkov, ako aj s poukazom na rozsah kontrolných zistení, ktoré ÚHK vo svojich správach uvádza, je potrebné skonštatovať, že plnenie úloh – doťahovanie kontrol sa pretiahli až do obdobia – Január 2010, ktoré budú do konca februára 2010 uzatvorené a prerokované. Z dôvodu vyššie uvedeného Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude predložená v ucelenej podobe na zasadnutí MZ konaného v zmysle Harmonogramu zasadnutí MZ v Žiline v aprílovom termíne 2010. 







V Žiline  29. 01. 2010 					Ing. Elena Šuteková
							       hlavná kontrolórka mesta

