Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, 040 22 Košice

IČO
Právna forma
Typ kontroly
Zameranie kontroly

42243262
321 – rozpočtová organizácia
kontrola opatrení
zameranej na plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku, ktorej cieľom bolo
overiť splnenie prijatých opatrení a navrhnúť odporúčania

Výsledok kontroly
Na základe správy o výsledku kontroly č. 20/2017 – 1/TK/P prijal kontrolovaný
subjekt 13 opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich
vzniku.
Kontrolou bolo zistené, že 10 opatrení bolo splnených, 2 opatrenia nebolo možné
overiť a 1 opatrenie prijaté kontrolovaným subjektom bolo splnené čiastočne.

C.

ZHRNUTIE KONTROLNÝCH ZISTENÍ A ODPORÚČANIA

 Zistenie

B.0.0.1.
Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste vyplatené nad rámec oprávnenia v sume
13,70 eur zo zdroja 111-002, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.
Nesprávne určený čas trvania tuzemskej pracovnej cesty a následne sumy za stravné
pre konkrétne časové pásmo trvania tuzemskej pracovnej cesty v zmysle zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení s poukázaním na § 1 opatrenia Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018.
 Predpis / kvalifikácia

§ 5 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.
Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok
ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania
pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové
pásma: a) 5 až 12 hodín, b) nad 12 hodín až 18 hodín, c) nad 18 hodín.
§ 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 o sumách
stravného s účinnosťou od 01.06.2018 do 30.06.2019.
Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto: a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12
hodín, b) 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, c) 10,90 eura pre časové
pásmo nad 18 hodín.
§ 31 ods. 1 písm. b) 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 poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov
nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
§ 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

Za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške
porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu
finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.
§ 31 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z.
Odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo
povinnú osobu podľa osobitného predpisu nepresiahnu sumu 40 eur, sa neukladá.


Odporúčanie

Správne určiť dĺžku času trvania pracovnej cesty - stanovenú dňom a hodinou nástupu
na pracovnú cestu a dňom a hodinou skončenia pracovnej cesty; čas trvania pracovnej cesty
má význam pre posúdenie nároku na cestovné náhrady.


Zistenie

B.0.0.2.
Vyplatenie cestovných náhrad v nižšej sume ako sú oprávnené nároky.
Nesprávne určená suma za stravné pre konkrétne časové pásmo trvania tuzemskej pracovnej
cesty.


Predpis / kvalifikácia

§ 5 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.
Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok
ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania
pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové
písma
a) 5 až 12 hodín,
b) nad 12 hodín až 18 hodín,
c) nad 18 hodín.
§ 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.
Sumu stravného pre časové pásma podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“);
opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.
§ 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 o sumách stravného
s účinnosťou od 01.06.2018 do 30.06.2019.
Sumy stravného pre časové pásma sú: a) 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, b) 7,10
eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, c) 10,90 eura pre časové pásmo nad 18
hodín.


Odporúčanie

Zamestnancom vyslaným na pracovné cesty priznať nárok na stravné v zmysle platného
zákona o cestovných náhradách a vyplácať stravné v správnej výške.

