sPRÁV^
o VÝSLEDKU FINANČNEJ KoNTRoLY
č.22022019

Konlrolu rykonal i
Meno a priezvisko kontrolóra

:

Ing. Marcel Nekoranec

obectrý úIad vysoká nad Kysucou- úsek rozpočtovania' íinancovania
(označen je kontro]oya!ého subjekLu' náZov sídlo)

l

správy majctku

Prcdmet Íinančncjkont'roly na miest€ : konlřola zákonnosti, obsahu , spl.ivnosti ako
!
dodÉanie ustanovení plís]ušnéhozákona a interných predpisov súvisiacicb s inventarizaciou
majetku obce.

Obsab kontroly:
Kontrola vydania príkMu starostu obce na vykonanie inventarizácie v zmysIe zák.
č'431/2002 v znení neskofích predpisov k termínu 31.]2.20lB .
2. Kontrola pťocesu inventarizácie majetkll Závazkov a rozdielu majetku a závřizkov obcc
k 31.12.2018.
3. Kontro]a dodržania ustanovení Š29zákona č.43]/2002 v Znení neskorších prcdpisov'
4. KontťoIa dodrŽania obsahrr inventúrnyclr súpisov v súlade s
$30 ods.2 zákona č.43l/2o02
v arení neskoIších predpisov'
lnventúřny súpis musí obsahovat'tieto Údaje:
a) obcbodné meno alebo názov ťlčtovnej jednotky; právnické osoby uvcdú sídio, fyzickó
osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líšiod miesta bydliska'
b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná' a deň skončenia
inventúry,
c) stav majetku s uveden fin jednotiek mnoŽstva a ceny podl'a 6 25'
1.

d) rniesto u1oženia n1ajetku'

e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotrrc zodpovednej osoby za príslušný druh

majetku,
ť) zazna1n záydzkoý aich ocenenie podl'a $ 25,
g) zoznam skutočnébostavu rozdielu majetku a záv:izkov,
h) odpoťúčaniana posúdenie ťeálnosti ocenenia majetku a záv:izkov k dátumu, ku ktolcmu
sa účtovnázávierka Zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účelyúpravy occnenia
'majetklL a závázkov podl'a 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobiím. ktoÉvykonali
$
iIr\enLúru
i) meno, priezvisko a podpisový ZáZnam osób zodpovednýcb za Zistenie skutočnéhostavu
majetku, závlízkov a rozdielu majetku a Závezkov,

j) poznámky

5. Kontrola dodržania súladu inventarizačného zápisu s $30 ods.3 zákona č.'{31/2002 v znení

neskorších predpisov.
Inventarizačný zápisje účtovnýzáznam' ktorým sa preukazuje vecná splávnosť účtovnictva
a ktorý musí obsahovať:
a)obchodné rneno alebo názov Ílčtovne;j ednotky: pťávnické osoby uvedÍl sidlo'
b)výsledky ryplývajúce z porovnania skutočnéhostavu majetku a závázkov a řozdielu
majetku a Závázkov s účtovnýmstavom,
c)výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záviizkov podl'a $ 26 a27,
d)meno' priezvisko a podpisový záznam osoby' alebo osób zodpovedných za vykonmie
inventarizácie v účtovnejj ednotke '
6. Kontťola dodrŽania ostatných interných predpisov súvisiacich s inventarizáciou (smernicx
prc lYkonanie inventarizácie maietku a záviizkov)'

Kontrolované obdobie

: k 3 ]. l 2.2018

Micsto a dátum lTkonania finančnej kontroly na mieste
obecný úrad Vysoká nad Kysucou: februáť 2019'
záver z kontřoly

:

.

Kontrola boIa vykonaná

rra

základe plánu kontrolnej činnosti na l. polrok .2019, schváleného

uznesením ó' 0/2018_8 a bo]a vykonaná 1lnančnou kontřo]ou na mioste. Kontrolou bol
]

pleverený proces inventaťizácie majetku, závázkov a ro7dielu majelku a záv2žkov ku dňu
Íiadnej účtovnejzávierky obce Vysoká nad Kysucou za ťok 20l8.
Podl'a s6 ods.3 č.4]1/2002 v zncní neskorších predpisov súL účtovnéjednotkypovinné vykonať
inventarizáciu' Táto podmienka píávncho pÍedpisu bo]a uskutočnená na základe vydania
príkazu starostu oboe č.8/20l8 zo dňa 5. ] 2.20] 8 a následným vykonaním inventarizácie
stanovenými inventarizačnými komisiami a to k teÍnínu 3 ].12.2018. Jednotlivé inventalizácie
boli vykonané k dátumu 31.12'2018 a následne písomne odovzdané do 31' J.2019, čo.je
v súlade S termínmi uvedenými v príka7e starostu obce. Príkazom č.8/20] 8 starosta menoval
ústrednúinv€ntarizačnú komisiu, ó dielčíchinventarizačných komisií a to inventarizaané
komisie obecný úřad Vysoká nad Kysucou, požiama zbrojnica Horný Kc]čov, požiarna
zbÍojnica Nižný Kelčov, TJ sPAR]'AK Vysoká nad Kysucou, Základná škola s materskou
školou E.A-cemana a inventaíizačná komisia pre matcriál civi]nej obrany. Príkazom bola
stanovená aj likvidačná komisia .
Inventarjzáciou majetku neboli vyčís1cnéŽiadne ťozdicly medzi účtovnýma lýZickým stavom
majetku a uvedené předmety sa nachádzajú na daných miestach, čo potvrdili svojím podpisorn
predsedovia aj č]enovia dieičíchinventarizačných komisií ako aj prcdseda a ólenovia ústrednej
inventarizačnei komisie' Prírastky a úbytky sú evidovanó v účtovníctvea sú zaznamenané
v dielěích inventarizačných súpisoch.
overením skutočnéhos1avu majetku a maietku evidovaného v účtovníctvcbo]o dodrŽané
ustanovenie s29 Zákona č'431/2002 Z'z. v znení neskolších predpisov'
Vyradenie prebýočnélro,neupotrebitel'ného a zničenéhomajetku prebie]u v zrnysle
schvá]ených uznescní a pťotokolov o vyradení rnajetku, ktoré obsahrrjú súpisjednotlivých
vyradbvaných inventárnyoh predmetov a súl podpísované starostom obce aj členmi
vyrad'ovacej komisie.

Inventarizácia pokIadne
Povinnosť inventarizoýat' najetok a závázky vyplýva z ustanovenia s 6 ods. 3 zákona
é.43I/2002 z.z ' vstanovenie s 8 ods. 4 zákona o účtovníctvepožaduje vykonat' inventarizáciu'
lebo účtovníctvojeltedy pŤeukázatel'né' aI( sú všelky účtovnéziíznamy preukázatel'né a
účtovná jednotka vykonala inventarizáciLl.
Podl'a s 29 ods. 1 zák' Č.Ell2o02 Z.z' účtovná jednotka overuje inventalizáciou, či stav
majetku, závazkov a rozdielu majetku a závaizkov v účtovníctvezodpovedá skutočnosti. To
znamená, že inventarizáciou pokladne overLrje. č; skutočný stav v pokladni zodpovedá stavu
vykiízanému v účtovníctve.Sanotné zistcnie skutočnébostavu peňažn:/ch prostdcdkov v
hotovostije qrkonané lyzickou inventúrou' t.j. prepočítanímpeňaŽných prostťiedkov v euÍách
a v cudzej mene' Pri inventařizácii postupuje účtovnájednotka podl'a $ 29 a s 30 zákona o
účtovníctve.
lnventarizácia pokladne bola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctvek 3l ' l2.20l8
poverenou inventarizačnou kornisiou- Súlad účtovnéhoa fyzickóho stavu pokladne členovia
komisie potvrdili svoj íŤ podpisom.

Celková hodnota majetku obce k 31.l2'2018 bola (10 ,t03 06l,90 EIIR

).

Zíznam ústrednei inventarizačnej komisie ako aj záznany z iodnotlivých dielčích
inventarizačných komisií boli vyhotovené v sú1ade s s30 ods.3 zákonač.43112002 Z.z. y zneni

ncskoťšíchpredpisov.
Kjednotlivým inventarizačným zápisom bo1i pri kontroI(] doloŽené aj.jednotlivó inventúrne
súpisy. čoje účtovnýzáznam, klorý zabezpečujc preukázate]hosť účtovníctvav súlade s s8
ods'4 zákona č'431/2002 Z'z- a tento musí obsahovať údaje v súlade s 630 ods'2 zákona
č.43112002 Z'z. v zlení ncskoťšíchpredpisov. Hmotné zodpovednosti zamcstnancov su
priložené k pracovným zmluvám. Doporučoval. by som doloŽiť hmotné zodpovcdnosti podl'a
jednotlivých osób zodpoveda.júcich za ten ktorý druh majctku v Zmysle
s30 ods.2 písm. e)
'
záko\a č'431/2002 7''z. v znení neskoršich predpisov.
Ďalej by som doporučoval kjednotlivýn] inventárnyn predmetom uviesť reáinu osobu, klorá
bola podl'a sklLtočnosti za pťedmetný ma.jetok Zodpovedná k 31.12.20l8. vzhl'adom k tomu, že
priviacerých inventárnych předmetoch tenlo ťldaj nezodpovedal skutočnosti podl'a fyzického
stavu Zamestnancov a ostatných osób zodpovedných zajednotlivé poloŽky majetku . Do
následnej inventarizácie by sorn d'alej doporučoval doceniť neocenený majetok v inventámych
súpisoch v súlade so spósobmi oceňovania podl'a s24 až $28 zákona o účtovníctvc.Docencnlllr
majetku pri ktoÍom je k 31.12'20 ] 8 uvedená hodnota 0 EUR by boli naplnené ustanovenia zák.
č'43I/2002Z'z. a zároýeň bude eliminované určitéskrcsIenie celkovej hodnoty najetku obce.
Na základe zák'č.43]/2002 Z.z' o účtovnictve bola Vykonaná aj inventarizácia matcťiálu
civilnej oohrany d'alej len Co k 31' 12.20l8' lnventarizácia Co bola vykonaná stanovcnou
inventarizačnou komisiou v súlade s príkazom starostu obce č'8/20l8' K danej inventarizácii
bbl vývorený zápis o výSledku invontaťizácie materiálu Co ktorého úplnosťa pravdivosť
potvrdili členovia a predseda inventarizačnej komisie svojím' podpisom .súpis majetku Co
podl'a inventarizačného ápisu je v zhode so stavovou zostavou počtov materiá]u Co zaslanou
okesnýrn úťadom v Čadci odbořom krízovéhoriadenia a to počiom kusov ako aj ccIkovou
hodnotou tohto zapožičanéhomateriálu k 3l ']2.20l8 . Zápis o výsledku invcntarizácie bol
odovzdaný na okesnoll úrade v Čadci6.l2.2o]8 abol pťevzatý oprotipodpisu.

správa z kontroly bola wpracovaná dňa : 22.02.20l9
Podpisy konlrolóra a prilvaných osób na kontÍolui r 1 l
4 L) l- -l:='
lng. \,4arcel Nekordnec - hle\ ný konlrolór obce
Ing. Ladislav Kubačák - prednosta obecného úradu
p. Jana Kubalová

- ekonómka

oÚ

/-

(podpis)

023 55 vysoká nad Kysuco!

