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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. 12. 2018 v Domove sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko 
ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava 45 bolo zistené nasledovné porušenia všeobecne záväzných 
právnych  a interných predpisov: 
 

Zistenie č. 1 v bode správy C.2.4 Cestovné náhrady 
 
porušenie § 36 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

neposkytnutím preddavku zamestnancom vyslaným na zahraničné pracovné cesty v dňoch 29. 05. 2018 
a 20. 09. 2018 do Českej republiky. 

 

Zistenie č. 2 v bode správy C.2.6 Ostatné osobné výdavky, vyrovnania 
 
porušenie § 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce v tom, že povinná osoba neviedla evidenciu 

uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené. 
 

Zistenie č. 3 v bode správy C.3 Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní 
    

v kontrolovanom období neboli zverejňované všetky súhrnné správy o zákazkách s nízkymi 
hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 € za obdobie kalendárneho štvrťroka a zároveň nebol vždy 
dodržaný zákonom stanovený termín zverejnenia. Povinná osoba porušila § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Zistenie č. 4 v bode správy C.8 Uplatňovanie príslušných ustanovení zákona č. 357/2015                    
Z. z o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

      odsúhlasenie finančnej operácie bolo vykonané až po jej uskutočnení, alebo základná finančná 
kontrola nebola vykonaná správne, resp. ZFK nebola vykonaná vôbec, povinná osoba porušila § 2 písm. 
b), § 6 ods. 3 a ods. 4 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
Povinnej osobe boli navrhnuté prijať 4 opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených 
kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja. 

 
 

 


