Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta
Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Správa o výsledku kontroly
č. 9/2019
Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. h), § 18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 2. polrok 2019
schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 7/112/2019 zo dňa 25.06.2019 vykonala hlavná kontrolórka
kontrolu


skutočného plnenia vlastných príjmov a výdavkov a čerpania rozpočtu príspevkovej organizácie
MsKS v Hnúšti za rok 2018 (podnikateľská činnosť)

Cieľ kontroly:
 Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi alebo

vnútornými aktmi riadenia – so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti pri vynaložení verejných financií a pri realizácií finančnej operácie

Termín výkonu kontroly: od 15.10.2019 do 11.11.2019
Povinná osoba : Mestské kultúrne stredisko, ul. Rumunskej armády 195 Hnúšťa
Kontrolované obdobie: rok 2018
Doklady predložené ku kontrole:
1. Zriaďovacia listina, Štatút, živnostenský list
2. Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2018 (hlavná a podnikateľská činnosť)
3. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
4. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 za rok 2018 + poznámky
5. .Finančné výkazy
 FIN 1-12 štvrťročne finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch
subjektu verejnej správy
6. Dokladová inventúra k 31.12.2018
7. Odberateľské faktúry, dodávateľské faktúry, pokladničné doklady za rok 2018
8. Výpisy z bankového účtu za rok 2018
9. Nájomné zmluvy
10. Hlavná účtovná kniha za rok 2018
11. Iné doklady, ktorých potreba predloženia vznikne pri výkone kontroly a nie sú uvedené vo vyžiadaní
dokladov ku kontrole (listy zásob, rozpočet príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti, rozbory
hospodárenia atď.)
Právny základ:
1. Zákon č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
2. Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov,
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3. Opatrenie MF SR č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob,
termín a miesto predkladania informácií a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej
správy,
4. Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení,
5. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
1. Zriadenie, vznik organizácie
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti (ďalej MsKS) ako príspevková organizácia mesta bolo zriadené
Rozhodnutím o vydaní zriaďovateľskej listiny zo dňa 05.12.1991 na základe ustanovenia § 28, ods. 1, písm. b), §
29 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a predpisov, a zákona č. 510/90
Zb. zo dňa 22.11.1990 o prechode zakladateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej
správy a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 9/1. MsKS je organizácia pôsobiaca
v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry
v podmienkach mesta. Súčasťou MsKS je knižnica.
Doplnkom č. 1 k rozhodnutiu o vydaní zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti, ktoré bolo
vydané dňa 05.12.1991 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti číslo 9/91 dopĺňa:
Sídlo organizácie: ul. Rumunskej armády 195, PSČ 981 01 zo dňa 28.12.1995
Za identifikačné číslo: 00358657
Forma hospodárenia : príspevková organizácia
Dátum zaradenia 01.01.1992 (uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 9/91)
Doplnok bol schválený Uznesením MsZ č. 245/2008 zo dňa 21.04.2008.
Na čele organizácie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
Štatistickým úradom SR - Krajská správa v Banskej Bystrici bolo dňa 12.05.2006 vydané Potvrdenie o pridelení
identifikačného čísla (IČO): 00358657.
Právna forma: 331 Príspevková organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť (OKEČ): 92320 Činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení
Príspevková organizácia má vydaný Štatút Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti zo dňa 13.9.2000 schválený
uznesením MsZ č. 18/2000. Štatút MsKS dol doplnený dňa 23.5.2016 v ust. § 3 Poslanie a úlohy Mestského
kultúrneho strediska - odsek podnikateľská činnosť. Druhá zmena Štatútu bola schválená uznesením MsZ č.
21/294/2016 zo dňa 27.06.2016, v ktorom sa dopĺňa Štatút nasledovne:
„V ust. § 3 Poslanie a úlohy Mestského kultúrneho strediska – odsek Podnikateľská činnosť sa v ods. 2 bod 2 –
Mestské kultúrne stredisko v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva turisticko–informačné služby pre rozvoj
cestovného ruchu mesta Hnúšťa a jeho okolia – dopĺňa textom:
1. kúpa tovaru na účely predaja
2. reklamné a marketingové služby
3. prenájom hnuteľných vecí“
Kontrolou bolo zistené, že v Štatúte sa opakuje 2x paragraf 3 a to nasledovne:
- § 3 Poslanie a úlohy Mestského kultúrneho strediska
-

§ 3 Mestská knižnica.

Odporúčanie:
- Zosúladiť číslovanie paragrafov v Štatúte tak, aby nasledovali podľa poradia a neopakovalo sa rovnaké
číslovanie paragrafov pred dvomi rôznymi zneniami.
MsKS sa okrem hlavnej činnosti venuje aj podnikateľskej činnosti na základe vydaného:
1. Živnostenského listu zo 7. 8. 1998 vydaného OÚ Odboru živnostenského a ochrany spotrebiteľa
v Rimavskej Sobote – na vykonávanie ohlasovacej živnosti: „Správa trhoviska“
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2. Osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo dňa 01.06.2016 vydaného Okresným úradom Rimavská
Sobota, odbor živnostenského podnikania – na vykonávanie živnosti: „Informačná činnosť – mestské,
turistické informačné centrá“
3. Osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo dňa 07.07.2016 vydaného Okresným úradom Rimavská Sobota,
odbor živnostenského podnikania – na vykonávanie živnosti:
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – vznik živnostenského oprávnenia od 6.7.2016
 Reklamné a marketingové služby – vznik živnostenského oprávnenia od 6.7.2016
 Prenájom hnuteľných vecí – vznik živnostenského oprávnenia od 6.7.2016
Štatutárnym orgánom MsKS bola v kontrolovanom období (rok 2018) riaditeľka Mgr. Diana Vojenčiaková, ktorá
bola vymenovaná do funkcie na základe úspešného výberového konania primátorom mesta dňom 01.4.2015.
O výsledkoch výberové konania bolo na MsZ prijaté uznesenie č. 5/64/2015 zo dňa 30.03.2015.
Overením menovacieho dekrétu, ktorým bola Mgr. Diana Vojenčiaková vymenovaná do funkcie riaditeľky MsKS
bolo zistené, že je v menovacom dekréte uvedené uznesenie Msz č. 5/53/2015 zo dňa 30.03.2015, týkajúce sa
predaja a prenájmu majetku mesta.
Kontrolné zistenie:
Nesprávne číslo uznesenia MsZ o výsledkoch výberové konania na menovanie riaditeľky MsKS, ktoré bolo
uvedené na menovacom dekréte riaditeľky MsKS.
Odporúčanie:
- na základe zistenia, že v menovacom dekréte bolo uvedené zlé číslo uznesenia MsZ, ktoré sa málo týkať
výberového konania na riaditeľa MsKS, odporúčam opraviť v menovacom dekréte číslo uznesenia, tak aby
číslo uznesenia na menovacom dekréte korešpondovalo s číslom uznesenia prijatým MsZ k uvedenej veci.
- do budúcnosti odporúčam venovať vyššiu pozornosť pri uvádzaní čísiel uznesení v podobných prípadoch.

2. VYKONANÁ PRÁCA
2.1. Hospodárenie MsKS Hnúšťa
Ku kontrole boli hlavnej kontrolórke predložené účtovné doklady a podklady k uzávierkovým operáciám (súvahy,
výkazy ziskov a strát, komentáre k výsledkom hospodárenia, hlavné účtovné knihy za rok 2018, finančný výkaz
o plnení rozpočtu a nerozpočtových pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 k 31.12.2018), ktoré
boli potrebné k spracovaniu celkovej správy hospodárenia MsKS (podnikateľská činnosť).
Novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy platnou od 1.1.2018 sa príjmy z
podnikateľskej činnosti rozpočtujú, a to podľa § 28 ods. 2, podľa ktorého môže príspevková organizácia
vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená,
iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy
a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Na začiatku kontroly bol urobený prepočet koeficientu podnikania k príspevku poskytnutého
zriaďovateľom, z dôvodu získania overenia, či MsKS Hnúšťa spĺňajú podmienku v zmysle ustanovenia

§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – „príspevková organizácia je právnická osoba obce ktorá je na rozpočet
obce zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a . Platia
pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.
Tab. Výška tržieb a výrobných nákladov v roku 2018, zdroj : Výkaz ziskov a strát ÚčROPO SFOV 2-01
Položky
2018
Tržby celkom
26 997,44
Výrobné náklady
219 696,66
Výpočet podielu výrobných nákladov pokrytých tržbami (tržby : výrobné náklady) x100
12,29
Podiel výrobných nákladov príspevkovej organizácie pokrytých tržbami bol v roku 2018 menší ako 50%.“
Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov
a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.
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Príspevková organizácia v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. od 01.01.2018 je povinná dosahovať
príjmy určené svojim rozpočtom.
V zmysle ustanovenia § 28 ods. 2 „Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené
zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto
činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.“ (platí od roku od 01.01.2018).
Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci
príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také
opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala (§28 ods. 3
zákona o rozpočtových pravidlách).
2.2. Rozpočet MsKS v Hnúšti na rok 2018 podnikateľská činnosť
MsKS v roku 2018 vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe vydaných živnostenských listov v činnosti:
 nájom nebytových priestorov
 turistické informačné centrum (ďalej TIC)
Návrh rozpočtu podnikateľskej činnosti
Rozpočet príjmov
Z nájmu
Za TIC
Rozpočet výdavkov
Z nájmu
Za TIC

Za prenájom
Za TIC
8 000

Spolu
8 250
250

7 300
100

7400

2.2.1. Prenájom priestorov - MsKS malo uzavreté dve dlhodobé zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré
boli podľa potreby doplnené dodatkami k pôvodným nájomným zmluvám. Zmluvy boli uzatvorené v zmysle
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v súlade so Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a ich doplnkov a uzneseniami MsZ. Zmluvy obsahovali všetky náležitosti
v zmysle zákona (predmet nájmu, účel nájmu, dobu platnosti zmluvy, výšku a splatnosť nájomného, podmienky
nájmu a záverečné ustanovenie, v ktorom boli uvedené podmienky, ktoré musí nájomca dodržiavať).
Ku kontrole boli tiež predložené zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktorých doba nájmu bola
kratšia ako 10 dní v kalendárnom mesiaci platné v roku 2018. Výberovým spôsobom bolo odkontrolovaných 10
zmlúv a to s predajcami tovaru, fyzickými osobami atď., ktoré si prenajímali nebytové priestory. Výška nájomného
a dĺžka nájmu bola stanovená v zmysle zásad a Uznesenia mestského zastupiteľstva.
Pri kontrole zmlúv o nájme nebytových priestorov bol overený súlad zmluvy s platnou legislatívou a internými
predpismi a zásadami. K nájomným zmluvám boli doložené všetky doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvného
vzťahu. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a
dodatkov boli zmluvy zverejňované.
2.2.1.1. Hospodárenie MsKS k 31.12.2018 a účtovanie podnikateľskej činnosti – prenájom priestorov
Nájomca

Výnosy(účty-názvy)

Suma v eurách

Náklady (účty –názvy)
501-spotrebný materiál

Agentúra pre rozvoj Gemera, Mokrá Lúka
93, Revúca
Janka Čipková, Šveromova 190, Hnúšťa
ZUŠ – zrkadlová sála

602 – tržby z predaja služieb
602 – tržby z predaja služieb
602 –tržby z predaja služieb

Krátkodobí nájomcovia (predajcovia, fyzické 602 – tržby z predaja služieb
osoby, spoločnosti atď.)
SPOLU:
Hospodársky výsledok z prenájmu

566,00 502-energie
960,00
864,13 518-ostatné
služby(telefón,poštové)
5 684,00 521–mzdy
MsKS+údržbár+ÚPSVR
8 074,13
HV = 8 074,13 – 7 204,13 = 870, 00 eura

Suma v eurách
715,50
3 931,50
44,12
2 513,13
7 204,13

Výberovým spôsobom boli odkontrolované nasledovné príjmové doklady za prenájom nebytových priestorov:
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- Pokladničné: č. 66/2018 zo dňa 08.03.2018, č. 127/2018 zo dňa 23.04.2018, č. 142/2018 zo dňa 09.05.2018,
č. 149/2018 zo dňa 15.05.2018, č. 173/2018 zo dňa 01.06.2018, č. 194/2018 zo dňa 22.06.2018, č.
282/2018 zo dňa 05.09.2018, č. 366/2018 zo dňa 19.11.2018, č. 405/2018 zo dňa 18.12.2018.
Agentúra pre rozvoj Gemera odvádzala úhradu za nájomné pravidelne tak, ako bolo stanovené v zmluve na
prenájom (čl. 4 Výška a splatnosť nájomného - ročne 86,00 €) – úhrada bola prevedená dňa 26.11.2018 b.v. č.
122/2018. V zmysle Čl. 5 zmluvy Podmienky nájmu bod 2. Nájomca je povinný znášať poplatky, ktoré nie sú
zahrnuté v nájme (odvoz a uskladnenie TKO, spotreba energie). Uvedené položky boli vyčíslené na základe
prepočtu na rozlohu prenajatého priestoru vždy na konci rozpočtového roka a boli hradené bankovým prevodom
alebo v hotovosti cez pokladňu.
Kontrolou formálnych náležitostí účtovných dokladov z podnikateľskej činnosti a správnosti zaúčtovania neboli
zistené nedostatky.
2.2.2. Turisticko –informačné centrum (ďalej TIC):
MsKS vykonávalo v zmysle Osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo dňa 01.06.2016 vydaného Okresným
úradom Rimavská Sobota, odbor živnostenského podnikania podnikateľskú činnosť v prevádzkovaní
„Informačnej činnosti – mestské, turistické informačné centrum“ .
Prevádzka TIC sa nachádzalo v budove MsKS na ul. Rumunskej armády č. 195 v Hnúšti na prízemí.
Prevádzková plocha TIC bola o výmere 126 m2.
TIC vo svojej činnosti sa venovalo aj nákupu a predaju propagačných a upomienkových predmetov, kníh,
pohľadníc a iných výrobkov s propagáciou mesta Hnúšťa a jeho okolia. Nakúpený tovar viedlo TIC na kartách
zásob, ktoré pracovníčka MsKS viedla na počítači. Každý nákup tovaru bol zaevidovaný a po kusoch na karte
zásob evidovaný. Predaný tovar bol z karty odpísaný. Na karte zásob bol evidovaný názov tovar, počet kusov
nakúpeného tovaru, cena za kus a celková cena za nakúpený tovar. Karty boli vedené mesačne. Pri predaji
tovaru sa odpisoval tovar z karty zásob, evidovaný bol na očíslovanej karte „Výber č....“ . Ku každej karte výberu
boli doložené pokladničné príjmové doklady s rozpisom predaného tovaru (názov, počet a suma). Na konci
rozpočtového roka bola vykonaná inventúra zásob evidovaných na TIS a vypracovaný list s názvom „TIC 2018 –
stav tovaru po mesiacoch, ktorý bol spracovaný z mesačných kariet zásob.
Zásoby TIC Hnúšťa 2018 v eurách:
Mesiac
Cena
tovaruzásob
Predaj
tovaru

Január
1550,35

Február
1550,35

Marec
1550,35

Apríl
1550,35

Máj
1550,35

Jún
1483,15

Júl
1393,15

August
1355,75

September
1330,35

Október
1313,55

November
1278,05

December
1278,05

-

-

-

-

-

67,20

90,00

37,40

25,40

16,80

35,50

-

MsKS eviduje na samostatnej karte zásob tovar, ktorý bol daný na komisionálny predaj:
Ladislav Hedvigi – tovar poskytnutý na komisionálny predaj dňa 29.01.2018 v celkovej hodnote 94,00 €.
CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54, Kynceľová – tovar poskytnutý na komisionálny predaj dňa 30.05.2018 v hodnote
315,00 € a zo dňa 17.10.2018 v hodnote 75,00 €.
Podľa vyjadrenia zamestnankyne MsKS uvedený tovar, ktorý bol poskytnutý na komisionálny predaj do konca
rozpočtového roka 2018 nebol predaný.
Zásoby evidované v TIC boli k 31.12.2018 v celkovej sume 1 278,05 € a príjem z predaja tovaru v TIC bol v roku
2018 vo výške 272,30.
2.2.2.1. Hospodárenie MsKS k 31.12.2018 a účtovanie podnikateľskej činnosti – TIC
Výnosy(účty-názvy)
604 – tržby za tovar

Suma v eurách

Náklady (účty –názvy)

272,30 502-energie1
(teplo 54,50, elek.energia
41,20, vodné 4,60)
272,30

Suma v eurách

100,30
100,30

HV = 272,30 – 100,30 = 172, 00 eura
1Sumy

za energie boli určené prepočtom z celkovej sumy za spotrebu energií na MsKS v roku 2018.
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Výberovým spôsobom boli odkontrolované nasledovné príjmové doklady z predaja tovaru v TIC:
- Pokladničné: č. 217/2018 zo dňa 19.06.2018, č. 248/2018 zo dňa 27.07.2018, č.249/2018 zo dňa 27.07.2018,
č. 281/2018 zo dňa 31.08.2018, č. 311/2018 zo dňa 28.09.2018, č. 339/2018 zo dňa 23.10.2018, č. 377/2018
zo dňa 30.11.2018.
Kontrolou formálnych náležitostí účtovných dokladov z podnikateľskej činnosti a správnosti zaúčtovania neboli
zistené nedostatky.

2.2.3.

Hospodárenie MsKS z podnikateľskej činnosti v rozpočtovom roku 2018 podľa podkladov z účtovníctva
a z účtovných závierok:

FIN 1-12 k 31.12.2018:
Rozpočet príjmov
Schválený
Po zmenách
Skutočnosť
Z prenajatých budov, priestorov a objektov
5 000
8 074
8 074,13
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
0
0
272,30
Príjmy spolu
8 346,43
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2018:
Číslo účtu
Výnosy
alebo skupiny
602
Tržby z predaja služieb
604
Tržby za tovar,
60
SPOLU
501
502
50
518
51
521
52

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spolu spotrebované nákupy
Ostatné služby
Spolu služby
Mzdové náklady
Spolu osobné náklady
SPOLU účet 50+51+52

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň
Výsledok hospodárenia po zdanení

Skutočnosť
8 074,13
272,30
8 346,43
715,50
4 031,60
4 747,10
44,20
44,20
2 513,13
2 513,13
7 304,43
1 042,00
218,82
823,18

Na základe uvedenej tabuľky vypracovanej z podkladov z Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
k 31.12.2018 môžeme konštatovať, že MsKS pri svojom hospodárení v podnikateľskej činnosti dodržalo
ustanovenie § 28 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách a náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté
výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť boli rozpočtované a sledované na samostatnom účte.
2.3. Evidencia nákladov a výnosov dosiahnutých z podnikateľskej činnosti
MsKS malo upravené oddelené evidovanie hlavnej a podnikateľskej činnosti v účtovníctve a to formou
rozčlenenia analytickej evidencie na hlavnú a podnikateľskú činnosť.
Na vybranej vzorke účtovných dokladov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti bolo zistené, že podnikateľská
činnosť bola vykonávaná v rozsahu oprávnenia MsKS Hnúšťa.
Výnosy z podnikateľskej činnosti dosiahli za zdaňovacie obdobie roku 2018 hodnotu 8 346,43 € a boli tvorené
prevažne z tržieb za poskytnuté služby (nájomné) v sume 8 074,13 €, z predaja tovaru (TIC) v sume 272,30 €.
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Príslušné náklady na podnikateľskú činnosť boli v sume 7 304,43 € a boli tvorené hlavne z osobných nákladov,
nákladov na spotrebu energie (po prepočte), spotreby materiálu.
Účtovná jednotka dosiahla v roku 2018 výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 1 042,00 €. MsKS
podalo v stanovenom termíne daňové priznanie, ktoré malo všetky predpísané náležitosti a súčasti a uhradilo daň
z príjmu vo výške 218,82 €. Zisk z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie bol po zdanení vo výške
823,18 €.
2.4. Stručné zhodnotenie kontroly
Vykonanou kontrolou podnikateľskej činnosti neboli zistené nedostatky. Pri výkone podnikateľskej činnosti
povinnou osobou MsKS boli dodržané všetky ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách týkajúce sa výkonu
podnikateľskej činnosti v príspevkových organizáciách.
Vykonanou kontrolou boli dané 3 odporúčania:
1. Zosúladiť číslovanie paragrafov v Štatúte tak, aby nasledovali podľa poradia a neopakovalo sa rovnaké
číslovanie paragrafov pred dvomi rôznymi zneniami.
2. Na základe zistenia, že v menovacom dekréte bolo uvedené zlé číslo uznesenia MsZ, ktoré sa malo týkať
výberového konania na riaditeľa MsKS, odporúčam opraviť v menovacom dekréte číslo uznesenia, tak aby
číslo uznesenia na menovacom dekréte korešpondovalo s číslom uznesenia prijatým MsZ k uvedenej veci.
3. Do budúcnosti odporúčam venovať vyššiu pozornosť pri uvádzaní čísiel uznesení v podobných prípadoch.
Záver:
Správou z vykonanej kontroly č. 9/2019 boli dané povinnej osobe 3 odporúčania na nápravu kontrolou zistených
nedostatkov.
Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 9/2019 sa uskutočnilo dňa 12.11.2019. Zúčastnené strany sa pri
prerokovaní správy z kontroly dohodli na tom, že povinná osoba akceptuje odporúčania uvedené v Správe
o výsledku kontroly č. 9/2019.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa z výsledku kontroly č. 9/2019 v súlade s ustanovením § 22 ods.
1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov len správa
o výsledku kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej
osobe.
Povinná osoba zároveň svojim podpisom správy o výsledku kontroly potvrdzuje vrátenie všetkých dokladov,
ktoré v rámci kontroly boli predložené hlavnej kontrolórke mesta.
Vypracovala: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta
V Hnúšti, dňa 12.11.2019
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