Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
Jakobyho 15, 040 01 Košice
IČO

00133132

Právna forma

321 - rozpočtová organizácia

Typ kontroly

Tematická kontrola

Zameranie kontroly na vybrané oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami a verejného
obstarávania v zmysle podnetu na kontrolu zo dňa 25.09.2020

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
hospodárenie s verejn ými prostriedkami
 Zistenie

B.1.0.1. Realizovanie externých právnych služieb v nesúlade s princípmi riadneho
finančného hospodárenia, s princípom hospodárnosti v celkovej sume 5 220 eur.
 Predpis / zhodnotenie

Zadávanie zákaziek externému subjektu (právne služby) na činnosti alebo v súvislosti
s nimi, ktoré sú súčasťou pracovnej náplne zamestnancov v riadnom pracovnom pomere,
nemožno posudzovať ako súlad s princípmi dobrej praxe, resp. dobrej správy. Realizovanie
niektorých činností prostredníctvom dodávateľských služieb v sume 5 220 eur nebolo
v súlade s princípmi riadneho finančného hospodárenia, nebolo v súlade s princípom
hospodárnosti.
 Odporúčanie

Externé právne služby využívať len v nevyhnutnom rozsahu, najmä len na právne
zastupovanie v konaní pred súdom a na činnosti, ktoré nie sú vykonávané alebo nie sú
súčasťou rozsahu pracovnej náplne odborných zamestnancov, činnosti, na ktoré KSK ako
zriaďovateľ neposkytuje právne poradenstvo pre školu v zmysle zákona.
 Zistenie

B.1.0.2. Nesprávne zatriedenie výdavkov v rámci rozpočtovej klasifikácie.
Výdavky súvisiace s poskytovaním právnych služieb boli nesprávne zatriedené do
rozpočtovej podpoložky 637 004 Všeobecné služby.
 Predpis / kvalifikácia

§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív
sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a
výdavky rozpočtu verejnej správy a finančné operácie s finančnými aktívami. Povinnosť
uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.
Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
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organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom
znení.
 Odporúčanie

Výdavky súvisiace s poskytovaním právnych služieb správne zatrieďovať do rozpočtovej
podpoložky 637 005 Špeciálne služby.
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