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Č.j. 7422/2020/Bar

Správa
o výsledku kontroly
č. 6/2020
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 2. polrok
2020 schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 16/309/2020 zo dňa 30.06.2020, vykonala hlavná kontrolórku
kontrolu zameranú na:


na kontrolu poskytnutia príspevku na rekreáciu zamestnancom mesta Hnúšťa v roku 2019

Termín výkonu kontroly: od 21.09.2020 do 23.09.2020
Povinná osoba: Mesto Hnúšťa - Mestský úrad Hnúšťa
Kontrolované obdobie: rok 2019
Cieľ kontroly:
Kontrola bola zameraná poskytnutie príspevku zamestnancom mesta Hnúšťa na rekreáciu a na prekontrolovanie
dokladov, ktoré boli podkladom k vyplateniu príspevku v zmysle platných právnych noriem
Doklady predložené ku kontrole:


žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu v roku 2019



podklady k úhrade za pobyt



faktúry vystavené za pobyty



potvrdenia o ubytovaní



čestné vyhlásenia

Právny základ:


zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov



zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony



zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších zákonov
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zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Výkon kontroly
Mesto Hnúšťa, ako zamestnávateľ, ktorý v zmysle §152a Zákonníka práce zamestnáva viac ako 49
zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24
mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume
275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa
najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom
kratšiemu pracovnému času.
V zmysle zákona môže zamestnanec za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného
zamestnávateľa.
V zmysle §152a Zákonníka práce ods. 4 oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:
a) Služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej
republiky
b) Pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby
súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c) Ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť
stravovacie služby
d) Organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej
republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých ročníkov gymnázia
s osemročným vzdelávacím programom: za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené do náhradnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred
rozhodnutím súdu alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti
Podľa vyššie citovaného zákona sú oprávnenými výdavkami aj preukázané výdavky zamestnanca podľa ods. 4
na manžela a osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na
rekreácií.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov
v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.
Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia
rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.
Ak rekreácia začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude sa
príspevok považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.
Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet
zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.
K výkonu kontroly boli predložené zo strany povinnej osoby spisové obaly zamestnancov, ktorým bol poskytnutý
príspevok na rekreáciu.
V roku 2019 požiadalo zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu 14 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili
na rekreačnom pobyte alebo ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch.
Hlavnou kontrolórkou boli prekontrolované podklady, ktoré boli potrebné k poskytnutiu príspevku na rekreáciu
zamestnancom mesta, ktorí si o to požiadali v počte 14:
-

žiadosti o poskytnutie príspevku vyplnené v zmysle platných predpisov. Žiadosti obsahovali termín rekreácie
na území SR, meno zamestnanca, výšku oprávnených výdavkov zaplatených za rekreáciu, počet osôb, ktoré
žili v spoločnej domácnosti so žiadateľom a zúčastnili sa na rekreácií, dátum a podpis žiadateľa.

-

doklad o úhrade za pobyt – kópia bankového výpisu s úhradou rekreačného pobytu alebo pokladničný doklad
o úhrade
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-

rezervačný list a potvrdenie o pobyte

-

faktúry za ubytovanie a poskytnuté služby, ktoré boli vystavené na meno žiadateľa o príspevok. Obsahom
faktúry bol počet prenocovaní, počet osôb, ktoré sa zúčastnili pobytu

-

vyjadrenie zamestnávateľa, v ktorom je uvedená dĺžka pracovného pomeru, výšku oprávnených výdavkov,
výšku úhrady príspevku za rekreáciu, výplatný termín v ktorom bude suma príspevku vyplatená, meno
a priezvisko zodpovedného zamestnanca, ktorý žiadosť vybavoval, dátum a podpis zamestnanca
vybavujúceho žiadosť.

Zamestnanci predložili doklad, ktorý spĺňal náležitosti účtovného dokladu a jeho súčasťou bolo označenie
zamestnanca.
Príspevok na rekreáciu bol zamestnávateľom poskytnutý zamestnancom po predložení účtovných dokladov v
najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.
Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a pochybenia na strane zamestnávateľa pri poskytovaní
príspevku na rekreáciu pre zamestnancov mesta Hnúšťa.
2. Kontrola dodržiavania zásad finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov - vykonávanie základnej finančnej kontroly
V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov základnou finančnou kontrolou je
orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami
uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Podľa § 7 ods. 2 citovaného zákona základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej
správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet,
verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie.
Kontrolou bolo zistené, že mesto má vypracovaný vnútorný predpis o vykonávaní finančnej kontroly pri
hospodárení s verejnými prostriedkami. Na preverovaných dokladoch, ktoré musia byť podľa zákona overené
finančnou kontrolou, bolo vyznačené vykonanie základnej finančnej kontroly.
3.

Záver

Správa o výsledku kontroly č. 6/2020 bola vyhotovená dňa 23.09.2020
Prerokovanie Správy o výsledku kontroly č.6/2020 sa uskutočnilo dňa 23.09.2020.
Z vykonanej kontroly č. 6/2020 bola vypracovaná 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 správa z kontroly. 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.
Správu z kontroly č. 6/2020 vypracovala a predkladá Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta
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