MESTO STROPKOV

Hlavný kontrolór mesta

Správa z finančnej kontroly
Kontrolný orgán:
Ing. Gabriela Maruščáková - hlavná kontrolórka mesta
Kontrolovaný subjekt:
Mesto Stropkov – MsÚ Strtopkov
Predmet finančnej kontroly:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta – kontrola miezd MsÚ Stropkov,
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia,
na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení so
zverenými prostriedkami a na vykonávanie finančnej kontroly.
Kontrolované obdobie: 1.1.2014 – 31.12.2014
1.1.2015 – 31.12.2015
Miesto vykonania kontroly: MsÚ Stropkov
Čas vykonania kontroly: priebežne august 2016 – 12.9. 2016
Kontrolované doklady:
Kontrolou bolo preverené hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta Stropkov
a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia platnými
pre vykonávanie finančnej kontroly v meste Stropkov.

Kontrolné zistenia:
Ku kontrole boli predložené všetky potrebné podklady k spracovaniu miezd za uvedené
obdobia, ako aj samotné spracované mzdy za obdobie rokov 2014 a 2015.
Podrobne som vykonala kontrolu podkladov k spracovaniu miezd, samotné spracovanie
miezd, ako aj výstupy zo spracovania miezd za každý mesiac kontrolovaných období.
Kontrolovaná bola evidencia zamestnancov MsÚ, registračné listy zamestnancov, ich
docházka, prekážky v práci zo strany zamestnancov, teda dočasná práceneschopnosť,
prípadne žiadosti o ošetrovné a čerpanie dovolenky. Výspupy zo spracovania miezd boli
pravidelne a bez chýb odosielané jednotlivým inštitúciam – socálnej poisťovni, zdravotným
poisťovniam a daňovému úradu. Podklady k spracovaniu miezd, ako aj výstupy zo
spracovania miezd boli chronologicky a tématicky zoradené, prehľadné.
Výstupné zostavy boli spracované podľa jednotlivých stredísk MsÚ a to:
 MsÚ - aparát
 Mestská polícia
 TIC
 Matrika
 MsÚ – Dohody
 Poslanci MsZ
 Mestská knižnica
 Kultúrne centrum
 Klub dôchodcov
 Aktivační pracovníci
 Mestský kamerový systém
 Školský úrad
Kontrolou overovania finančných operácií základnou finančnou kontrolou bolo zistené, že
kontrolovaný subjekt za kontrolované obdobia overoval základnou finančnou kontrolou svoje
finančné operácie v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
S vykonanou kontrolou som spokojná.
Výsledkom kontroly je aj číselné porovnanie miezd rokov 2014 a 2015.
K 1.1.2014 bolo v stave 81 zamestnancov, z toho 74 pracovníkov v TPP (trvalom
pracovnom pomere) a 7 zamestnancov zamestnaných na základe dohody o brigádnickej práci
študenta s pravidelným príjmom, dohody o vykonaní práce s pravidelným a nepravidelným
príjmom a dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom.
K 31.12.2014 bolo v stave 119 zamestnancov, z toho 103 zamestnancov v TPP a 16
na základe dohody.
K 31.12.2015 bolo v stave 93 zamestnancov, z toho 82 zamestnancov v TPP a 11 na
základe dohody.

Prehľad o mzdách za jednotlivé roky:
HM (hrubá
mzda)

Odpracované Náhrady

Príplatky

Odmeny

r. 2014

716.170,87

409.008,34

74.034,24

111.657,42

64.651,54

r. 2015

695.987,20

406.476,85

91.356,09

113.463,50

42.537,03

Je potrebné podotknúť, že MsÚ využíval v období rokov 2014 a 2015 zamestnanosť
prostredníctvom postavenia chránených pracovísk a zamestnanosť prostredníctvom projektov
spolufinancovania z ÚPSVaR.

V Stropkove dňa 14.9.2016

Ing. Gabriela Maruščáková
hlavná kontrolórka

