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Správa
o výsledku kontroly
č. 3/2020
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. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) 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 1. polrok 2020 schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 11/188/2019 zo dňa
10.12.2019 vykonala hlavná kontrolórka kontrolu
- dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení správnosť vykonania inventarizácie
za rok 2017, 2018, 2020 – vyraďovanie majetku a jeho likvidácia

Cieľom a predmetom kontroly bolo:
 Overenie spôsobu vykonávania inventarizácie v zmysle ustanovení § 6 v nadväznosti na §§ 29 a 30
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a to:
a) príprava a organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov,
b) dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií súvisiacich s inventarizáciou majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov,
c) splnenie povinnosti uvedenej v § 6 a podmienok uvedených v §§ 29 a 30 zákona o účtovníctve na
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov,
d) overenie a hodnotenie postupu pri vykonávaní fyzickej, dokladovej a kombinovanej fyzickej a dokladovej
inventúry majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov,
e) overenie a hodnotenie postupu pri inventarizácií majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
v príslušných účtovných triedach,
f) priebeh a spôsob vyraďovania a likvidácie majetku mesta Hnúšťa v rokoch 2017, 2018 a 2019.
Termín výkonu kontroly: od 02.04.2020 do 01.06.2020
Povinná osoba: Mesto Hnúšťa – Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Kontrolované obdobie: rok 2017, 2018 a 2019
1. Právny základ
Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Pri výkone kontroly sa vychádzalo z nasledovných zákonov a právnych noriem:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva
- Smernica pre uskutočnenie inventarizácie
- Smernica spôsobu vedenia účtovníctva
- Smernica obehu účtovných dokladov a podpisových vzorov
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2. Overené doklady:
Príkaz na uskutočnenie inventarizácie k 31.12.2017 zo dňa 26.10.2017 a menovanie ústrednej a dielčích
1.
inventarizačných komisií a k 31.12.2019 zo dňa 04.11.2019
Inventarizačné zápisy z vykonania inventarizácie (fyzickej a dokladovej) k 31.12.2017 a k 31.12.2019+
3.
podklady, inventúrny súpis majetku
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Hnúšťa k 31.12.2017
5.
a k 31.12.2019
Návrhy na vyradenie majetku (podľa príloh a rozpisu) na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2017
6.
a k 31.12.2019
7. Zápisy vyraďovacej komisie s prílohami majetku na vyradenie a spôsob naloženia s uvedeným majetkom
Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku mesta príslušných účtovných stredísk (majetok vedený na
8.
podsúvahovom účte č. 771) na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2017, 31.12.2019
9. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017, 31.12.2019
10. Súvaha k 31.12.2017, 31.12.2019
3. Vykonaná práca:
Kontrolou bol overený spôsob vykonávania inventarizácie k 31.12.2017.
3.1. Primátor mesta Hnúšťa dňa 26.10.2017 vydal „Príkaz na uskutočnenie inventarizácie“. Predmetom inventarizácie
v zmysle príkazu bol všetok hmotný a nehmotný majetok obce, záväzky mesta a rozdiel majetku a záväzkov
k 31.12.2017 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z n.p. (ďalej „zákon
o účtovníctve“). Na vykonanie inventarizácie určil ústrednú inventarizačnú komisiu (ďalej ÚIK), dielčie inventarizačné
komisie (ďalej DIK) a vyraďovaciu komisiu, ktorá zodpovedá za vyradenie majetku na základe návrhov DIK
inventarizačných komisií a jeho likvidáciu. Jednotlivé inventarizačné komisie vykonali fyzickú a dokladovú inventúru,
na základe ktorej boli vypracované „Inventarizačné zápisy o priebehu a výsledku inventarizácie majetku mesta
v organizácií ...“ Súčasťou týchto správ boli inventúrne súpisy. Na základe týchto správ ÚIK vypracovala záznam
„Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Hnúšťa k 31.12.2017.
3.2. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vymenované inventarizačné komisie postupovali pri vykonávaní
inventarizácie určeného majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2017 na základe vydaných príkazov na vykonanie
inventarizácie a v zmysle zákona o účtovníctve.
Inventarizácie boli vykonané u dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, dlhodobého finančného majetku,
zásob, obežného majetku (zúčtovanie odvodov príjmov RO, zúčtovanie transferov rozpočtu mesta.....), pohľadávok,
opravných položiek, finančného majetku, časového rozlíšenia, vlastného imania, záväzkov, fondov. Inventarizácie boli
vykonané aj u podsúvahových účtov, a to u drobného nehmotného a hmotného majetku vedeného v operatívnej
evidencii.
Fyzické, dokladové alebo kombinované inventúry majetku resp. záväzkov boli vykonané so stavom k 31.12.2017.
Všetky inventarizačné komisie odovzdali potrebné náležitosti z vykonanej inventarizácie na finančné oddelenie a to:
 inventúrne súpisy
 inventarizačné zápisy s prílohami
 návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku.
Vypracované inventúrne súpisy zabezpečovali preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve
a obsahovali náležitosti uvedené v § 30 ods. 2 písm. a) až j) zákona o účtovníctve.
Vypracované inventarizačné zápisy obsahovali údaje uvedené v § 30 ods. 3 písm. a) až d) zákona o účtovníctve.
V zápise o „Výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Hnúšťa k 31.12.2017“
bolo konštatované, že inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely medzi skutočným stavom a následne
porovnávaným účtovným stavom.
3.3.Vykonanou kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti: .
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3.3.1. Kontrolou bolo zistené, že návrhy na vyradenie majetku predložili čiastkové inventarizačné komisie. Po
posúdení vyraďovacou komisiou bol na vyradenie určený dlhodobý hmotný majetok a drobný hmotný majetok vedený
na podsúvahových účtoch Mesta Hnúšťa v celkovej hodnote 47 583,75 €, v hodnote vyraďovaného majetku MsÚ bola
zahrnutá aj hodnota bytoviek, v ktorých boli predané všetky byty do osobného vlastníctva a to BJ na ul. 1. mája 908
a BJ na ul. Školská 223. O neupotrebiteľnosti navrhnutého majetku a drobných predmetov sa rozhodovalo v súlade
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a dodatkami prijatými k Zásadám. Pri vyraďovaní
majetku sa postupovalo v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu,
ktorý mesto užíva. V zmysle zásad Čl. 3 § 4 Vymedzenie kompetencií ods. 5 využil primátor mesta rozhodovaciu
právomoc danú zásadami a nariadil na návrh čiastkovej inventarizačnej komisie vyradiť majetok so zostatkovou
cenou do 1 750 €.
Súčasť návrhov na vyradenie tvorili rozpisy DHM v inventarizačnom zápise. Súčasťou návrhu boli uvedené dôvody
vyradenia a spôsob naloženia s vyradením DHM. K zoznamom DHM na vyradenie boli predložené servisné
správy, posudky a stanoviská. S majetkom navrhnutým na vyradenie sa naložilo podľa odporúčania čiastkových
inventarizačných komisií a vyraďovacej komisie.
Návrh na vyradenie hmotného majetku mesta príslušných účtovných stredísk na základe vykonanej inventarizácie
k 31.12.2017 podpísal a nariadil uvedený majetok vyradiť primátor mesta dňa 28.02.2018.
Návrh majetku na vyradenie podľa príslušných stredísk:
Účt. stredisko

Popis
vyraďovaného
majetku

Dôvod
vyradenia

Likvidácia

316,318 MsÚ Hnúšťa
BJ 1. mája č. 908

27 622, 40 byty

predané

BJ Školská č. 223

7 158,42 byty

predané

Drobný majetok, stroje, prístroje, zariadenia
a drobný hmotný majetok - presne rozpísané
vo vyraď. Zápisoch

8 182,05 Počítače, tlačiarne, Nefunkčné,
kancel.
nábytok, polámané a
elektrospotrebiče,
zastaralé
stoličky atď.

S p o l u MsÚ

Spálené,
odovzdané
do
zberu a do smetí,
do DETOXU,

42 962,87

Stredisko 319 – drobný hmotný majetok,
Občiansky výbor a DPZ Hačava

24,90 Polámané
stoličky Polámané,
Stoličky Holland 5 spálené
kusov

Spálené

Stredisko 321 – drobný hmotný majetok,
Občiansky výbor a HZ Brádno

76,48 Gumolit na podlahe

Do smetí

Stredisko 327 – drobný hmotný majetok,
Klub dôchodcov Hnúšťa

72,78 Váza, rádio, podnosy, Nefunkčné,
varič dvojplatnička
pokazené, rozbité

Stredisko 338 – drobný hmotný majetok, MŠ
Nábrežie Rimavy
Drobný majetok, stroje, prístroje, zariadenia
a drobný hmotný majetok - presne rozpísané
vo vyraď. Zápisoch
Stredisko 339 – drobný hmotný majetok,
Centrum voľného času Hnúšťa

1 997,74 Video, video kamera,
elektrický ohrievač,
sahara Solux, horské
slnko, skrinky, behúne
regály, police
2 063,81
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vo

Stredisko 341 – drobný hmotný majetok, MŠ
– ŠJ Nábrežie Rimavy Hnúšťa
SPOLU vyradený majetok

Konferenčný
stolík, Poškodené,
lopty, dresy atď.
rozpadnuté
384,99 Sporák plynový, el. nefunkčné
rezačka,
kalkulačka,
vybavenie k PC

Na spálenie
Odvoz DETOX

47 5893,57

Vyradenie a likvidácia hnuteľných vecí:
Hmotný majetok bol vyradený na základe Návrhu na vyradenie hmotného majetku mesta príslušných účtovných
stredísk na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2017.
V roku 2017 boli vyradené z evidencie výpočtová technika, telefóny, kancelársky nábytok, kuchynské elektrické
zariadenia. Majetok bol obstaraný v rozmedzí rokov 2009 až 2015 vyraďovacia komisia dňa 12.01.2018 na základe
vyraďovacieho protokolu. Súčasťou dokumentácie boli karty majetku, sumár návrhu na vyradenie, odborné posudky
a stanoviská revíznych technikov o nefunkčnosti elektrických zariadení, potvrdenia o prevzatí zariadenia do servisu
a posudok o jeho nepoužiteľnosti, neopraviteľnosti a zápisnica o likvidácií vyradeného majetku. Likvidačná komisia
schválila návrh vyraďovacej komisie a odporučila fyzickú likvidáciu majetku spálením, do smetí, odvoz odpadu firmou
DETOX, odvoz odpadu na skládku TKO. Ku likvidácií majetku boli doložené vážne lístky, potvrdenia o odovzdaní
odpadu, potvrdenia o likvidácií majetku mesta Hnúšťa.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 43/584/2018 zo dňa 23.04.2018 boli prerokované a schválené výsledky
inventarizácie majetku mesta Hnúšťa a jeho organizácií za rok 2017 a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného
majetku mesta podľa zápisov čiastkových inventarizačných komisií a vyraďovacej komisie v zmysle čl. 4 § 5 ods. 18
Zásad o hospodárení s majetkom mesta Hnúšťa.
V roku 2018 nebol v meste Hnúšťa daný majetok na vyradenie.
4. Kontrolou bol overený spôsob vykonávania inventarizácie k 31.12.2019.
4.1. Primátor mesta Hnúšťa dňa 04.11.2019 vydal „Príkaz na uskutočnenie inventarizácie“. Predmetom inventarizácie
v zmysle príkazu bol všetok hmotný a nehmotný majetok obce, záväzky mesta a rozdiel majetku a záväzkov
k 31.12.2019 v zmysle ustanovení §§ 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z n.p. (ďalej „zákon
o účtovníctve“). Na vykonanie inventarizácie určil ústrednú inventarizačnú komisiu (ďalej ÚIK), dielčie inventarizačné
komisie (ďalej DIK) a vyraďovaciu komisiu, ktorá zodpovedá za vyradenie majetku na základe návrhov DIK
inventarizačných komisií a likvidačnú komisiu. Jednotlivé inventarizačné komisie vykonali fyzickú a dokladovú
inventúru, na základe ktorej boli vypracované „Inventarizačné zápisy o priebehu a výsledku inventarizácie majetku
mesta v organizácií ...“ Súčasťou týchto správ boli inventúrne súpisy. Na základe týchto správ ÚIK vypracovala
záznam „Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Hnúšťa k 31.12.2019.
4.2. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vymenované inventarizačné komisie postupovali pri vykonávaní
inventarizácie určeného majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019 na základe vydaných príkazov na vykonanie
inventarizácie a v zmysle zákona o účtovníctve.
Inventarizácie boli vykonané u dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, dlhodobého finančného majetku,
zásob, obežného majetku (zúčtovanie odvodov príjmov RO, zúčtovanie transferov rozpočtu mesta.....), pohľadávok,
opravných položiek, finančného majetku, časového rozlíšenia, vlastného imania, záväzkov, fondov. Inventarizácie boli
vykonané aj u podsúvahových účtov, a to u drobného nehmotného a hmotného majetku vedeného v operatívnej
evidencii.
Fyzické, dokladové alebo kombinované inventúry majetku resp. záväzkov boli vykonané so stavom k 31.12.2019.
Všetky inventarizačné komisie odovzdali potrebné náležitosti z vykonanej inventarizácie na finančné oddelenie a to:
 inventúrne súpisy
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 inventarizačné zápisy s prílohami
 návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku
 zápisnice o likvidácií vyradeného majetku .
Vypracované inventúrne súpisy zabezpečovali preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve
a obsahovali náležitosti uvedené v § 30 ods. 2 písm. a) až j) zákona o účtovníctve.
Vypracované inventarizačné zápisy obsahovali údaje uvedené v § 30 ods. 3 písm. a) až d) zákona o účtovníctve.
V zápise o „Výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Hnúšťa k 31.12.2019“
bolo konštatované, že inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely medzi skutočným stavom a následne
porovnávaným účtovným stavom.
4.3.Vykonanou kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti: .
4.3.1. Kontrolou bolo zistené, že návrhy na vyradenie majetku predložili čiastkové inventarizačné komisie. Po
posúdení vyraďovacou komisiou bol na vyradenie určený drobný hmotný majetok vedený na podsúvahových účtoch
Mesta Hnúšťa v celkovej hodnote 23 871,85 €. O neupotrebiteľnosti navrhnutého majetku a drobných predmetov sa
rozhodovalo v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a dodatkami prijatými k Zásadám.
Pri vyraďovaní majetku sa postupovalo v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa
a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. Súčasť návrhov na vyradenie tvorili rozpisy DHM v inventarizačnom zápise.
Súčasťou návrhu boli uvedené dôvody vyradenia a spôsob naloženia s vyradením DHM. K zoznamom DHM na
vyradenie boli predložené servisné správy, posudky a stanoviská. S majetkom navrhnutým na vyradenie sa naložilo
podľa odporúčania čiastkových inventarizačných komisií a vyraďovacej komisie.
Návrh majetku na vyradenie podľa príslušných stredísk:
Účt. stredisko

Suma v €

Popis vyraďovaného Dôvod
majetku
vyradenia

Likvidácia

318 MsÚ Hnúšťa
Drobný hmotný majetok, stroje, prístroje,
zariadenia a drobný hmotný majetok - presne
rozpísané vo vyraď. Zápisoch

Stredisko 327,328 – drobný hmotný majetok,
Klub dôchodcov Hnúšťa a Likier
Stredisko 338 – drobný hmotný majetok, MŠ
Nábrežie Rimavy

10 428,83 Obrazy,
mobilný Nefunkčné,
telefón,
ohrievač, polámané
monitor, vysokotlaký zastaralé
čistič atď.
neopraviteľné,
nefunkčné
121,04 Stoličky,
poháre

behúne, Polámané,
rozbité, zničené

Spálené,
a odovzdané
do
, zberu a do smetí,
do DETOXU,
Spálené, do smetí

4 322,71 Počítače
s príslušenstvom,
magnetofón, šmýkačky
atď.,

Poškodené
nefunkčné

do smetí

Stredisko 341 – drobný hmotný majetok,
Školská jedáleň, MŠ Nábrežie Rimavy
Drobný majetok, stroje, prístroje, zariadenia
a drobný hmotný majetok - presne rozpísané
vo vyraď. Zápisoch

2 047,90 Myčka, písací stroj,
nábytok tlačiareň atď.

Poškodené,
nefunkčné,
polámané

Elektro
Detox,

Stredisko 337 – drobný hmotný majetok, MŠ
Klokočova
Drobný majetok, stroje, prístroje, zariadenia

5 843,41 Nábytok, šijací stroj,
stavebnice, kreslá atď.

Polámané,
roztrhané,
poškodené

Smetí,
elektroodpad

Drobný majetok, stroje, prístroje, zariadenia
a drobný hmotný majetok - presne rozpísané
vo vyraď. Zápisoch
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a drobný hmotný majetok - presne rozpísané
vo vyraď. Zápisoch
Stredisko 341 – drobný hmotný majetok,
Školská jedáleň, MŠ Klokočova
Drobný majetok, stroje, prístroje, zariadenia
a drobný hmotný majetok - presne rozpísané
vo vyraď. Zápisoch
Špeciálna základná škola, Hnúšťa

379,24 Písací stroj, rádio,
kalkulačka, mixér

96,16 Kancelárska stolička

nefunkčné

elektroodpad

Zlomená

Kontajner TS

Stredisko 339 – drobný hmotný majetok,
Centrum voľného času Hnúšťa
Vyradený majetok je
vyraď. Zápisoch

presne rozpísané

SPOLU vyradený majetok

vo

632,56 Stolík, krosná, lopty, Poškodené,
magnetofón atď.
rozpadnuté,
nefunkčné

Na spálenie
Do el. odpadu

23 871,85

Vyradenie a likvidácia hnuteľných vecí:
Hmotný majetok bol vyradený na základe Návrhu na vyradenie hmotného majetku mesta príslušných účtovných
stredísk na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2019.
V roku 2019 boli vyradené z evidencie výpočtová technika, telefóny, kancelársky nábytok, kuchynské elektrické
zariadenia. Majetok bol obstaraný v rozmedzí rokov 2009 až 2016. Dôvodom vyradenia bola ich opotrebovateľnosť,
nefunkčnosť a zastaranosť. O vyradení rozhodla vyraďovacia komisia na základe vyraďovacieho protokolu.
Súčasťou dokumentácie boli karty majetku, fotodokumentácia, sumár návrhu na vyradenie, odborné posudky
a stanoviská revíznych technikov o nefunkčnosti elektrických zariadení, potvrdenia o prevzatí zariadenia do servisu
a posudok o jeho neopraviteľnosti a zápisnica o likvidácií vyradeného majetku. Likvidačná komisia schválila návrh
vyraďovacej komisie a odporučila fyzickú likvidáciu majetku spálením, do smetí, odvoz odpadu firmou DETOX, odvoz
odpadu na skládku TKO. Ku likvidácií majetku boli doložené vážne lístky, potvrdenia o odovzdaní odpadu, potvrdenia
o likvidácií majetku mesta Hnúšťa.
K návrhu vyraďovania majetku v účtovnom stredisku č. 318 podala vyraďovacia komisia k predloženému Návrhu na
vyradenie vyjadrenie, v ktorom uviedla, že niektoré predmety, ktoré boli dané na vyradenie sa nenachádzali fyzicky
v účtovnej jednotke a tak nebolo možné overiť stav vyraďovaného majetku - fúrik, kosa s kosiskom, sekera.
K vyradenému majetku - miešačka na betón inv. Č. 1286-1, ktorý sa nenachádzal fyzicky v účtovnej jednotke – bol
predložený Mestskou políciou Registratúrny záznam k udalosti zo dňa 11.9.2017, ktorý nepreukázal, či došlo
k odcudzeniu miešačky a ďalej sa v uvedenej veci nekonalo. Na základe uvedenej skutočnosti bolo potrebné
uvedený majetok inv. Č. 1286-1 dať na vyradenie už pri inventarizácií k 31.12.2017.
S majetkom navrhnutým na vyradenie sa naložilo podľa odporúčania čiastkových inventarizačných komisií
a vyraďovacej komisie.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 15/283/2020 zo dňa 19.05.2020 boli prerokované a schválené výsledky
inventarizácie majetku mesta Hnúšťa a jeho organizácií za rok 2019 a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného
majetku mesta podľa zápisov čiastkových inventarizačných komisií a vyraďovacej komisie v zmysle čl. 4 § 5 ods. 18
Zásad o hospodárení s majetkom mesta Hnúšťa.

Odporúčanie:
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 v budúcnosti pri zistení, že ak sa pri inventarizácií nenachádza majetok na stredisku, ktorom je vedený
v inventárnom zozname, odporúčam vyradiť ho v roku, kedy sa uvedená skutočnosť zistila alebo
uvedené zistenie riešiť cez škodovú komisiu, hlavne z dôvodu, aby nebol evidovaný majetok, ktorý sa už
fyzicky v stredisku nenachádza.
Vo svojej kontrole sa stotožňujem s odporúčaním vyraďovacej komisie – vyriešiť internou smernicou
zodpovednosť pracovníkov za jednotlivý majetok a vypracovať a uzatvoriť dohody so zamestnancami podľa
druhu zodpovednosti za zverené predmety.

5. Záver
Vykonanou kontrolou boli dané 2 odporúčania.
Správa o výsledku kontroly č. 3/2020 bola vyhotovená dňa 01.06.2020.
Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 3/2020 sa uskutočnilo dňa 02.06.2020. Z vykonanej kontroly bola
vypracovaná Správa z výsledku kontroly č. 3/2020 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. Vykonanou
kontrolou boli dané 2 odporúčania. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy
povinnej osobe.
Povinná osoba svojim podpisom potvrdila vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole.

Vypracovala: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa
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