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SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY 
VYKONÁVANIA INVENTARIZÁCIE K 31.12.2020 NA MsÚ 

 
S – 4/2021 k č. j. 4/1/2021-HK                                       
 
V čase od 29.03.2021 do 28.04.2021 som v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Mesta Strážske na 1. polrok 2021 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Strážskom č. 255/2020 zo dňa 10.12.2020 a v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. a) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonal kontrolu 
vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 
31. 12. 2020 na Mestskom úrade. 
 
Účelom kontroly bolo preveriť plnenie povinností kontrolovaného subjektu vo vzťahu k plat 
nej legislatíve a vnútorným predpisom. 
 
Predmetom kontroly bolo preveriť, či uskutočnená inventarizácia majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov bola v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi a nariadeniami. 
 
Kontrolou bolo zistené: 
 
►Podľa § 8 ods.4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je účtovníctvo účtovnej jednotky 
preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné(§ 32) a účtovná jednotka 
vykonala inventarizáciu. 
►Pre vykonávanie inventarizácie vydal primátor mesta Smernicu primátora č. 1/2018 pre 
vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta 
Strážske(ďalej len Smernica). Touto smernicou bola zrušená Smernica č. 1/2013.  
V súlade s platnou Smernicou  primátor nariadil Príkazom č.7/2020 vykonanie inventarizácie 
k 31.12.2020. Zároveň stanovil Harmonogram prác na vykonanie riadnej inventarizácie 
a vydal Menovacie dekréty členov ústrednej inventarizačnej komisie(ÚIK) a dielčich 
inventarizačných komisií(DIK). 
Ku kontrole bol predložený aj Protokol o poučení predsedu a členov ÚIK a DIK 
zo 16.11.2020.  
►Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve(ZoÚ), § 29 ods.2 účtovná jednotka vykonáva 
inventarizáciu ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Podľa § 29 ods. 3(zoÚ) sa hmotný 
majetok(s výnimkou zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti) môže inventarizovať aj 
v inej lehote, ale tá nesmie byť dlhšia ako 4 roky. Mesto inventarizovalo hmotný majetok 
naposledy v roku 2019. K 31.12.2020 tak malo mesto inventarizovať všetok majetok 
s výnimkou hmotného majetku. 
►Na inventúrnom súpise a zápise(IS, IZ) bankových úverov sú evidované úvery zo ŠFRB vo 
výške 216 022,79 €. Tieto úvery však nepatria medzi bankové, v súvahe účtovnej závierky sú 
vedené ako B.III.1 ostatné dlhodobé záväzky a v hlavnej knihe na účte 479. Naopak, 
nefigurujú tam  bankové úvery dlhodobé vo výške 91 096,33 € , ktoré sú v súvahe vedené 
ako B.V.1(461 AÚ). Keďže ku kontrole neboli predložené IS a IZ z inventarizácie vyššie 
uvedených bankových úverov, znamená to, že tento druh záväzku mesta nebol 
inventarizovaný k 31.12.2020. 
 
            



Záver: 
 

1. Záväzky mesta neboli inventarizované v rozsahu stanovenom zákonom, čím zo strany 
mesta nedošlo k úplnému overeniu, „či stav majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti“ v súlade s § 29 ods. 1 
ZoÚ. 

            Podľa § 2 ods. 4 písm. a) zákona sú majetkom tie aktíva, ktoré sa vykazujú v účtovnej  
            závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch a podľa písm. b) záväzkom  
            existujúca povinnosť, ktorá sa vykazuje  v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze  
            o majetku a záväzkoch. 

 
Vzhľadom na zistený nedostatok bola kontrola ukončená návrhom správy o výsledku 
kontroly, v ktorom bola stanovená lehota na prípadné vyjadrenie sa k obsahu správy 
a kontrolným zisteniam, ako aj lehota na  zaslanie zoznamu opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov a ich príčin hlavnému kontrolórovi. 
Následne bola vypracovaná správa o výsledku kontroly s prijatými opatreniami a termínmi 
plnenia. 
 
 
 

 
V Strážskom, 24.05.2021                                                     Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór 
 


