Zariadenie: Súkromná základná umelecká škola, Komenského 1, 071 01
Michalovce
Zriaďovateľ: Cerberus Art s.r.o. Okružná 1304/90, 071 01 Michalovce
IČO
Právna forma
Typ kontroly
Zameranie kontroly

35572582
119 – nezisková organizácia
tematická kontrola
použitie verejných prostriedkov na mzdy a prevádzku základnou
umeleckou školou

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
dodržiavanie podmienok
 Zistenie

C.0.0.1.
Nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky
poskytnuté, zakladajúce porušenie finančnej disciplíny.
 Predpis / kvalifikácia

§ 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné
prostriedky poskytnuté.
 Zistenie

C.1.0.1.
Nevedenie poskytnutých finančných prostriedkov na samostatnom bankovom
účte v peňažnom ústave.
 Predpis / kvalifikácia

§ 6 ods. 6 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v platnom znení.
Konečný prijímateľ je povinný viesť poskytnuté finančné prostriedky na samostatnom
bankovom účte v peňažnom ústave.
 Zistenie

C.2.0.1.

Nedodržanie zásady účtovnej jednotky.

 Predpis / kvalifikácia

§ 6 ods. 6 písm. e) všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v platnom znení.
Konečný prijímateľ je povinný zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých
finančných prostriedkoch v súlade s osobitným predpisom.
§ 4 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú
jednotku ako celok. Prípady, v ktorých účtovná jednotka musí viesť za seba a za majetok
a záväzky iných osôb, s ktorými nakladá vo vlastnom mene, oddelené samostatné
účtovníctvo a zostavovať oddelene účtovnú závierku, môže ustanoviť osobitný predpis.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku
1. Dodržiavať pravidlá a podmienky, za ktorých boli finančné prostriedky poskytnuté
podľa platného VZN, a viesť poskytnuté finančné prostriedky KSK na základe
platného VZN, na samostatnom bankovom účte v peňažnom ústave konečného
prijímateľa – Súkromnej základnej umeleckej školy, Komenského 1, 071 01
Michalovce.
2. Viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku samostatne za účtovnú jednotku
Súkromnú základnú umeleckú školu, Komenského 1, 071 01 Michalovce ako celok.

