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VÝSLEDKY KONTROLY 

 
          Kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom 
samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 v  príspevkovej organizácii 
BSK Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 834 01  Bratislava, ktorá 
bola vykonaná v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok  2017 boli 
v kontrolovaných oblastiach zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných predpisov v oblastiach: 

 
 kalkulácie cien stravných lístkov, kalkulácie skladby ceny ubytovania a v oblasti 

stanovenia normy spotreby pohonných látok pre služobné motorové vozidlo,   

 vyúčtovania pracovných ciest zamestnancov (§ 36 ods. 7 zákona č.  283/2002 Z. z.    
o cestovných náhradách a opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31),  

 dodrživanai lehôt odhlásenia zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do Sociálnej poisťovne (§ 231 ods. 1 
písm. b)  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),  

 dodržania postupov účtovania pri použití sociálneho fondu (priebežné účtovanie 
prevodov medzi účtami,  opatrenie    Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 z 8. 
augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, 
obce a vyššie územné celky), 

 vykonávania základnej finančnej kontroly spočívajúce v logicko-časovom slede 
vykonávania jej úkonov, postupov a nedodržania niektorých  ustanovení zákona (zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej  kontrole  a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), 

 poistenia majetku (§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov). 

 
Okrem toho bolo zistené že:  

 všeobecne záväzné nariadenie zriaďovateľa neurčovalo výšku príspevku rodiča, alebo 
iného zákonného zástupcu žiaka na nákup potravín na jedno jedlo (§ 140 ods. 10) 
zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon),    

 príkaz na zahraničnú pracovnú cestu vydaný zriaďovateľom pre riaditeľa povinnej 
osoby neobsahoval všetky potrebné náležitosti (§ 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách). 


