Smernica č.
ohcc Voianv o finančnom ri adení a

"
1 ina n čnej

kontrole

Článok l
Úv(Jdné ustanovenia

l.

2.

3.

Ststcmica obce VoJany (ďíJlej len ,.obce") o finančnom nadcni a unančni!J komrole uprav1~je v :;úl,tdc so
zikonom NR SR č. 502/~001 Z.z. o finančnej kontrvlc a \1lÚtvmom aucLtl: v znctú n~.-skmškh predpisov
základné pojmy, zodpovednost" jednotliv)·ch vedúcich zamcsu1ancov a 1.amcstna.ncov obce a záldadué
princípy '1'kon::ívania predbe7nej finančnej kontroly a ptiebc.lncj finančnej kontroly ' systéme finančného
riadenia obce.
Cieľom systému finančného riadenia a finančnej kontroly v obci je zabezpečenie dodržiavania všeobecne
závämýcb právnych predpisov a dodržiavanie hospodárnosti, efek-thnosti a účinncsti pri hospodá reni
:. vcrejn)·nú prostriedkami, ako aj pri iných činnosuach obce.
Vedúcimi 1amestnancan1i pre účely tejto smernice sa rozumejú vedúci 7amestnanci podfa zákom o verejnej
službe a zamestnanci podľa z::íkona o verejnej sluibe, ktori sú v pracovllOlll pomCJ c.

Čl áno!< 2
Základn é pojmy

l.

Fi nančn5'm

riadením sa roromic súhrn postuoov obce pri zodpovednom a prehľadnorn plánovaní, použití
v)lamíctve a finančnej komrole verejných prostncdkov. ktor)'ch ctcľom JC ich hospodárne,
efektívne a účumé vyulívatúe.
Fi nančnou opedciou sa roLunúe príjem alebo pou2itie verejných prostriedkov v hotovosti alebo
bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. Právny úkon je prejav vôle sma-ujúci najmä
k vzniku, zmrue alebo zániku tých práv alebo povinností, k.'toré právne predpisy s takýmto prejavom
spájajú. Pt ávtlYJll úkonom je napr. oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, zmluva, dohoda,
resp. objednávka. Iným úkonom majetkovej povahy je úkon, J.,.1or}· má dopad na evidenciu o majetku obec
(napr. vyraďovanie a likvidácia majetku obce, presun majetku, n;íhrada škody, atd;
\'crejnjmi prostriedkami sa rozumeJÚ prostriedky podľa osobiutého p1edpts;1 a mé proStrltxlky zo
zahraničia na financovanie projektov 11a základe zmlúv, ktorými je SR viazaná.
Hospodárn osťou sa rozumie minin1alizovanie nákladov na '1·konanic činnosti alebo obst(!ranic tovarov.
prác a služieb pri Vlchovaní ich primeranej úrovne a kvality.
Efcktívno!~t'ou sa rozumie maximalizovatúe v)•sledkov čirmosti vo vzťahu k dtsponibiln)'ln verejným
účt o\ ani,

2.

3.
4.
5.

prostriťd.kom.

6.
7.

R)
9)

Účinno!ll'ou sa rozumie vzťah mcd7j plánovan)·m ,'),~ ledkom čitu1osli a ~kutocnym v)•slcdkom čumosu
\'Zhradom m použité verejné proslrledky.
Finančnou kontrolou sa rozunue súhrn č irmostí, ktor}'mi sa v súlade so zákonom o finančnej kontrole
a osobitnýuu predpismi overuje:
a) splnenie podmienok na posk)1nutie verejn)'ch prostriet!.kov,
b) dodržiavanie všeobecne záväm)'ch práYnych predpisov pri hospodárení s vcrcjný111i prostriOOkauú,
c) dodr7javanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodáreni s vcr~nýnú prostriedka.nU,
d) 11a úl:ely finančného 1 i<Sdenia dostupnost", správnos( a úplnosť infomlácií o vyJ.,.onávan5•ch fin:lllčn)'ch
operáciách a o hospodárení s v<.Tejn)'llli prostricdkJnu,
e) splnenie opatreni prijat)·ch na nápravu nedostatko' 7jsten)ch finančnou komrolou a na odstránCilie
pričin ich vzniku
Predbežnou finančnou ko ntrolou obec overuje každú svoju finančnú oper:íciu
Priebcžnou finančnou kontrolou obec overuje vybrané finančné operácie obce.

Člá nok 3
Zodpoved nosť

l)

zarnc!.tnancoY

Podľa zákoM o finančnej kontrole starosta obce Vojany (ďalej len "starosta") zodpovedá za:
a) zabezpečenie 'Tlúčenia zásahov smcmjúcich k O\'}'>lyvňm·aniu Vlmestnancov vykcnáv:ljúcich

h)

kontrolu,
vytvorenie, zachová,·anie a rozvíJame systému

finančného

nadc nia,

fimml'nú

prijatie opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich
vznil-..11, mčcnic zamcsmancov zodpoved nych ?a ncdo~ta!h·y zistené finančnou k0ntrolou a uplamcnic
opatrerú voči rúm podľa osobitného predpisu (zákon o Yercjoej službe. resp. Lákonník prácl!).
Zamestnancov na vykonávruúc predbežnej finančnej kontroly pO\'CIUJC s1arosta a sú zodpov<rlní za
a) vytvorenie. dodtL.iavanie a rozvÍJaruc systému finančného nadenia zabezpečujúceho dod rž iavanie
všeobecne 7ávä7..n)•ch prámych predpi~ov, hospod~mosľ, efd.iívnosť a účinnost' pri hospodáreni
s verej nými prostriedkami a pri in)·c h čiiwostiach,
b) vykoná' anie predbežnrj finančnej kon troly podl'a záhona o finančnej kontrole.
c) z.l prípravu a rcaliz.aci u finančn~·ch opNtícií tak, aby bola dodr/..an.í zásada hospodárnosti. cJektívnnslJ
a účinnosu pri hoc:podárerú s verejnými prustriedkanu,
d) 7.zbezpcčovanie prípravy a realizácie finru1čných operáciÍ v súlade so schváleným rozpočtom.
s U7Jitvoren)wi ?Jnluvilmi, alebo iným.i ro7lJOdJ1lttJami o hospod~rrní s vcrrjnými prostrit:dkanu,
\!) zabezpečovanie dodr/iavania , ·šeobccne záväzných právnych predpisov a príslušných ustanoveni
Organizačného poriadku,
f)
zabezpečovanie dodrŽiavania príslušných ustanovetú tejto smernice,
g) vypracovanie kontrolných listov pre finančné operácie, na ktorých sa vyznačuje vykonruue predbežnej
finančneJ kontroly,
h) zabezpečovanie dodrliavania príslušných ustanovení tejto smcnticc. prípravu. vy<Livanie a akrualizác iu
riadiacich al-tov,
i) priebežné prehodnocovanie predpisov a rozhodnuu upraV11JÚCtcb p ostupy prípr:lVy a realizácie
finančných operácií v náväznosti 11.1 uplatiíovanie 7.ákoru~ o finančnej kontrole,
j)
vyberruuc finančn)•ch ope rácií na overenie priehežnou fin:1nčnon kontrolou.
Zodpovednost zamestnancov n vykon:Jnie predbe7ncj finančnej ho.Hroly a priel>e:7.nej finančnej kontroly
ukladá starosta obec Voj,my podnadeným zamcsmancom v popisoch práce zamestnancov vo verejnej
slu7be, čím sa podľa zákona o firuUlčnej kontrole sL1vaJÚ zodpovedn)nti aj za vykonávame predbežnej
a priebežnej financnCJ kontroly.
V podmienkach ohcc Vojany za vykon anie predbe:i.nej finančnej kontroly finančných operácií
uskutočnených v hotovosti zodpovedá účtovníčka Obecného' úradu vo Vojanoch. Za vykonanie predbežnej
finančnej kontroly finančných operáciÍ usk1ttočnených bezhotovostne zodpovedá ekonómka Obecného
úradu vo Vojanoch.
Za kontrolu vecnej s právnosti uskutočnen)rch finančn)·ch operácií okrem starostu zOdpovedá aj pracov1úk,
ktorý vykonal fy.úckú kontrolu dodani a tovaJ11, služby a práce. Fy/.it.kú kontrolu v pnpade finančných
operácií uskutočnených v pôsobnosti MŠ Vojany vykonáva riaditel' MŠ Vojany. Fyzickú koorrolu v
prípade finančných operácií uskutočnených v pôsobnosti ŠJ pri MŠ Vojany vykonáva vedúca ŠJ pri MŠ
Vojany. Fyzic kú kontrolu dodmia tovaJ11 , služby :1 prá~c v prípade fimnčných opet ácú uskutočncn)·ch
v pôsobnosti Obecného úradu vo Vojanoch vykonávajú sekretárka starostu ohce Voja11y a údržbár
Obecného úradu vo Vojanoch podl'a povahy dodávk) .
c)

2)

3)

4)

5)

Článok 4
Zabc1.pcre n ie

v~ komínmi a

predbú ncj

finan č nej

kon u ol)

!)Predbežnou finančnou kont.rolou so za mcrruúm na dodr7iavao ic hospodárnosti, efch1ívllOsti a uctmlosti sa
overuje, či je pripravovaná linaučná operácia v súlade so schdlen)·m ro zpočtom, s u zatvorm ýmj z mluvami
aJebo inými ro"J1odJJUtianú o hospodárení s verejným i prostriedkami a či je v súl:~dc so všeobecne
7<Ívämými právnymi proopismi.
2) Jednotlivé pnxlpisy a ro"J10dnutia upravujúce prípravu a realizáciu finančn~·ch operácií, povumosll
a postupy zamestnancov 7odpovcdných za rozpočet, verejné obstarávanie, sprá\11 majetku, účtovnictvo,
prípadne ďalšie či nností tvoria systém finančného riadenia obce. Cie l'o m tohto systému je vytvoriť také
podnlieu1.')', aby sa na príprave a realizácii každého finančného výdavku podieľali najmenej jeden
zamestnanec a starosta obce Vojany, zodpovedný za schválenie finančného rozhodnuti a
3) Zarue.:>trlanci zabezpečia. aby pri náročnejších fmančn)·ch opcr,íciách predbc:/Jl:l finančn:i kontrol:~ spr:JVidla
zahŕí1ab cel)· súbor postupov a či1mosú, ktoré je potrebne vykonať v procese ich prípravy n a realizáciu,
týkajúcich sa ove renia fmančného krytia v rozpočte, dodržania podmienok pre verejné obstarávanie, v)·bcru
dodávateľa, zadaJtia objednávky, prípravy a uzatvorenia z mluvy, preberania plnerú od dodáva teľli,
účtovníctva, evidenc1e a správy majetku obec V ojany, prípildnc ďa l ších právnych úkonov a súvisiadcb
peňaJJ1ých v)davkov. Pre tieto operácie j e charakteristiCké. že prcdbe2ná finančná kontrola sa z časového
hľadi~kn rcaliroje v dvoch fázach a to prl.d záväzkom (podpisom zmluvy, alebo objedná\ ky) a pred
uskutočnerúm úhradv (plathy)

~)

Prulbcin;í íi11an.':ná kontrola fin.ul.:n}·ch opet :ícií obec sJ r~alt Lujc 'ta.::er)mi kontroln) mi úl.oHnu
a postupmi. Každ)• kontrolný úkon vykonan)• v Jej priebehu musí b)ť potvrdcn)· príslušn)m ZJllh!Sin<'lncom
z.odpo,cdným t.a rozpočeL. vcieJné obstarávame a :;pr;ívu m,tjelk'U obce Vojany nil komrolnom lt~tc.
Kontroln)· list by mal obsahoval' v) sti7n) krátky teAt čo bolo predmetom ovctOWillJil. kt mé pol' rd1l 'cene
príslušn)· zamesmancc svojim podpisom (napr. N;wrhovaná finančná operácia je ' súlade 5 ro7počtom ,
Vercjn:i sú ťa/ prebehla v súlade so zákonom, Prevzat)• m·Heriál pod! a dodacieho Listu zodpovedá
ohjc1.lnávke, a pod.).

Čl .ino k S

Predbežná fin a nčn á kontrola
l

E tapa prípra' ')' fin a n čn ej operácie
l) Predbežná finančná kontrola v etape pripravy finančnej operácie (do podpísania zmluvy, alebo objedn~Yky)
Je z..Rmemná na oblasť plánovani:~ . rozpočtcw;mi:J , ,·crcJného obstarávania, uzatvárruúa zm.lúv alebo in)•ch
úkonov maJetkovej povahy.
2) Vecne príslu~ní zamesU1anct, poverení na v)•kon predbežnej finančnej kont roly overujú pripravovanú
finanô1ú ope1áciu podľa jej druhu I13Jma z hľadiska :
a) suladu so schv51cn)m plánom, alebo ucvyhoumou potrebou,
b) ~uladu so sebvá len)·m ro7počtom, zákon NR SR č. 521/2004 Z.z. o rozpočto\')·ch pravidlách verejnej
správy v wení neskorších ptedptsov,
c) hospodámosti, efektívnosti a účimtosti,
d) súladu s verejným obstarávaním podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z., v ;není neskorších predpisov.
e) súlndu s inýnú všeobecne záväzn)·mi právnymi predpism..i,
f)
su ladu s uz<ttvorcnou :tJ111uvou, resp. iný111 ro;JlOdnutím o ho~-poclármí s vcn:jn}1ni pro.:;tricdkami.
3) Vykon..uúc predbe.l.nej finančnej konlloly potvl(izuje vecne príslušný J5tmcstnaJ~ec na kontrolnom hstc.
súvisiJwm s priprnvovanou operá(...iou.
4) Po \')'konaní predbežnej finru1čnej kontrol) vecne príslušn)'mi zamestnancami sa prcd.lož..í pripravovaná
finančná operácia na schválenie starostovi obce Vojany.

II.
Etapa reali.z;ícic

finančnej

operácie

Predbežná finančná kontrola v et:-tpe realiácic finrutčncj opedcic (pred jej ukon.':ením fonnou piÍjmu alebo
v)davku fiuančn)•ch plO~triedkov v hotovosti :-~lebo bezhotovostne) je zamerana na oblasť plnenía 11a
základe U/.<1 tvoren)•ch zmlúv, resp. in)ch úkonov maJetkovej povahy. účtovníctva. \y'•kazníctv3 a správy
majetku obce Vojany.
2) Vecne príslušn)' zamestnanec, poverený na výkon predbežnej finančnej kontroly v tejto etape ovcntjú
re:l.lv.ov:1nú finančnú operáciu z hľ:1diska:
a) vecného p1J1011a,
b) číselnej sprámosti a finančn)'ch podmienok, ust.anoven)·ch v zmluve (objcdnávkc),rcsp. v inom
rozllodnuú l súlad so zákonom č. 431/2002 Zz. o účtovtÚCl\C v znení neskorších predpi~ov,
c) evidencie o majetlm (súlad so zákonom č . .1 38! 1991 Zb. o majetku obet v znc1ú neskorsích predptsm·).
3) VykonaJÚc predbežnej finančnej kontroly v eLape realizactc finančnej operácte potvrdzuje vecne príslušn)·
zamestnanec na kontrolnom liste.
4) Po vykonaní predbežnej finančnej kontroly vecne príslušným povereným zamestnancom sa účtovný doklad
pr00kl.1dá starostovi obce Vojany na podpis. Finančnú operáciu podpisuje (l.J. udclujc súhlas s úhradou)
starosta :1 ď:-tl ~i:t osoba v rozsahu finančn~·ch limitoY uri:cných obecn)·m zastupitcľstYom.
l)

ITL
Nrdostatl,y 7istcn<' pri ''Skone prrdhe1rwj
l)

Ftna.nčnú

kontrolou.

opcraclU nemo/no

V) konať

alrbo ,. neJ

finančnej

pokrílčovat '

kon troly

bez jeJ ov<'ff'llia pierlbl'/nou

fiu:mčnou

Vc.cne pri!lušn) zaml!wwuec It:t ')kon ptcdbcžnej finančHCJ konuoly Je pov11u1) za:.tJ\ tt' finančnú
opcrác:u. ak pn· '\kone predbežnej finančnej i,.onlfoly :zislil;,í"ažné tlGdost,llh).
3) V prípade ak nedostatk)• nie sú závažného charak'1eru, vráti \'ecnc pnslušn~· zamestnanec navrh finančneJ
opt:ráocna d. ·pln~ue, prípadne opravu.
4) Závažn~·m nedostatkom je najmä nesúlad so schváleným rotpočtom. uzatvorenou zmluvou, resp. in)·m
rozhodnuúm a ak navrhovaná [1J1,1nčn:l operácta je nehospodárna, neefektívna alebo ncúO:mná.
5) V prípade :tk ,·ecne príslušný zamestnanec predbežnou fin.111čnou konuolou zi~1 í záv:áné nedostatky, je
povmm \'}hOtOvil. stručn)• písomn)· z..:a:.tltl.lll. v ktorom opísc pncbch \"VkonancJ p1cdbdneJ finančnej
}·ontroly, pn'dlllt'l overovani:1 =' zistené sku točnosti a bezodkladne predloží originál zázmmu staroston obec
\'ojany.
2)

6)

Starosta obce Vojany prijíma opatrenia na náptaVlJ nedostatkov ZIStených finančnou kontrolou a na
odstránenie príčin ich vzniku. Určuje zodpovcdn)·ch za zistené nedostatky a v závainých prípadoch
uplatiíuje opéllfenia voči nim pod! a osobitných predpisov (zákon o vereJneJ službe, resp. Zákoruúk práce).

Čl ánok ó

Priebe/ná

finančná

kontrola
l.
V5·kon prit•hcžncj

finančnej

I<Ontroly

l ) Priebežná finančná kontrola sa vykoná,•a ' etape prípravy a realizácie \)'bran)•ch finančn) ch opcr:ícií. !,.to ré
na overenie vyberá starosta obec. Starosta obec Vojany môže písomne určit' 1.amestna1H:a v priamej ri:Jdiaccj
pôsobnosti na vykonatúc priebežnej finančneJ kontroly.
2) Vykonaním priebežnej finančnej kontroly s~ zabezpečuje zv)1šenie účinnosti predbežnej fin:tnčnej kontroly
tým, že vybra1ú finančná operácia je v priebehu vykonávania predbeZncj finančnej kontroly konrrolovaná
priebežne :1,1 1nym zamestnancom obec a to napnä z hľadiska dodr2alúa odborn~·ch, teclmick)·ch. prámych
a iných požiadaviek. ktoré by finančna operác1a ml!la spÍňaľ
3) Pri.::búnou finančnou konuolou ~o zamcrJním na odborné, technické, prá\'nc a iné skutočliOSll sa overuJe:
a) úplnosť a preu.kázateľnost' účtovných alebo in)·ch dokladov súvisiac1ch s kontrolovanou fimUlčnou
operáciou,
b) hospod:'lmosľ efektivnosť a účinnosť realizovanej finančnej operácie, jej súlad so c;chválcn)·m
ro?počtom. s uzatvorenými zmluvílnÚ alebo inými roz.bodnutiami o hospodárení s verejnými
prosmť'dkami a siJiad so všeobecne právnymi predpismi.
4) V prípade ak pricbcžnou finančnou kontrolou poveren}• zamestnanec alebo sta iO:'ta (J\x;t Voymy ne;.i~til
'liadne nedostatky, vyhotoví z tejto kontroly stn1čn)• písonu1)• záznam, v ktorej opíše priebeh konu·oly,
predmet ovcrov;wia a zi~tené sku točnost i . Tento záznam p1edlo/J poverený zamestnanec, h10l)' ho na
vykonanie kontroly určil.
5) Záznamy z ''Ykonan~·ch pncbežn)·ch kontrol sa z.<~kl:;Jdajú do osobitnej zlož..h."}', ktorá slú/j na preukazovanie
vykonávania priebežnej finančnej kontroly v prípade overovania uplatňovatúa zákona o finančnej kontrole
a ako podklad pre vypracovanie ročnej správy o výsledku finančných kontrol podľa § 6 ods. 4 zákona
o finančnej kontrole.
6) V podmienhach obce Vojany za vykon<mie priebežnej finančnej hOlltroly fimnčných operácií
uskutočnen)·ch v hotovosti zodpovedá ekonómka Obecného úradu 'o Vojanoch. Za vykonanie priebeí.nej
finanč11ej konlfoly finančných operácií uskutočnených bezhotovostne zodpovedá úctovníčka Obecného
úradu vo VOJanoch .

u.
Nedostatky zistené pri výkone prid..>cžncj
l)

finančnej

l•ontroly

Ak zamc::.tnanec, ktor)· v') konal priebežnú finančnú kontrolu, zistil pri jej výkone závažné nedosta th.')', je
povinný vvhotoviť nručn\• písomný zazn:lm, v ktorom op1~c priebeh vykonanej pnchc7ncj finantnej
konlfoly, predmet overovanin. zistené skutočnosti a bezodkladne prcdloi.í onginál z."'l7J1amu starostovi obec
Vojany.

-2)

3)

Starosta obec \'ojan) prijíma opaticnia na nápravu nedostatkov ZISten)·ch priebežnou finančnou konu-olou
a na odstnínenie príčin ich vzrúku, w-<:uje zamesUlancov zodpovedn)·ch za 7i~tené nedostat.J...;· a uplatilUJC
opatrenia voči nim podľa osobitných predp1sov (zákon o vcrťjncj slul.be. resp. Zákomúk práce).
7amestnanec zodpoYcdný za p1cdbe:inú a pricbcžnú kontrolu ')'Pracováva ročnú správu o výslcxlku
finančných kontroL v k1orcj uvedie najmä údaje o počte vykonan)·ch finančných konu·ol, kontroln)•ch
zistmiach a opatreniach na n;ípravu 7.istmých nedostatkov a v wnníne uvedenom v z.íkOIJC o finan<::nej
konuole j u zas1cla utvam metodiky finwčncj kontroly a vnútonh~1o ;1uditu. ľmlrobno<:ti o tom, čo obsa'mjc
mčná správa o Yý!>lcd},och finančných kontrol upravuje '":'hláška MF SR č. 5 17 1200 l Z.z. o ob!.ahu rocnej
správy o výsledkoch !inančn)rch kontrol.
Za m estnanci obce Vojany posk-ytnú všetky dostupné podklady o finančn)ch kontrolách vykonaných v 1ch
pôsobnosti k vypracovaniu ročnej správy o výsledkoch fin:JJlcných kon l! ol.

Článol• 7
Nás ledná finančná kontrola
Cieľom

následnej finančnej kontroly je overiť:

objektívny stav kontroloYaných skutočností a ich súlad so v~eobecne závázn)'mi právnymi p1edpismi
a vnútornými aktmi so :z.amerarúm na dodržiavanie ho:;podámosti, eicktívnosti a účirUlosti pri
hospodármi s verejnými prostriedkami,
b) vykonanie predb..:žllCJ fm;mčnej kontroly,
c) doJr:l.ante p ostupu pri \')·kone pri..:be2Hej finančnej kontroly podľa čl.<),
d) splnenie opatrení prijat}·ch na náprayu nedostatkov zistených fulal1čnou kontrolou a odstránenie prit;;n
ich vzniku.
Následnú fmančnú kontrolu je oprávnený vykonat' hlavný kontrolór obce Voj any a profesijné kontrolné orginy
na základe písomného poverenia v súlade s ustanoveniami zákona'č.502/200l o fmančnej kontiole a vnútornom
audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov.
a)

....
Článok 8

Z,h ercčné ustanovenia
, r

l)
2)

•

.,

/

T{no smer11ica o finančnom riadení a finančnej kontrole nadobúda účinnost' a plawost' dŕtonL-1.~ .. ..... :~.~~':..
Starostí! obce Vojany zabezpečí:
a)

vykonávanie predbežnej a p1 icbe/.ncJ finančnej kontroly

T: trvalý

~~~s~:~~~~tť~~~~-~-~-~1 riadení a finančnej kontrole bola schválená na :-,..:.. zasadnutí OZ vo Vojanoch

Štefan Czinke
starosta obce Vojany

Pnloha: Konu-olný list o vykonaní predbežnej fi11ančnej finančneJ kontroly.

