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Výsledky kontroly 

 

          Kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom 
samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 v príspevkovej organizácii 
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu so sídlom Na pántoch 9, 831 06 

Bratislava, ktorá bola vykonaná v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. 
polrok  2019 boli v kontrolovaných oblastiach zistené viaceré porušenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblastiach: 
 
 uplatňovania príspevku rodiča, alebo iného zákonného zástupcu žiaka na nákup 

potravín na jedno jedlo v zmysle  § 140 ods. 10) zákona č. 245/2008 Z. z. školský 
zákon, 

 uplatňovania príspevku zamestnanca na jedlo (obed) v školskej jedálni v zmysle § 5 
ods. 9 všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 
3/2015 a č. 2/2017,  

 uzatváraní zmlúv o zabezpečení praktického vyučovania žiakov podľa zákona č. 
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

 vyúčtovania pracovných ciest zamestnancov (§ 3 ods. 1, § 36 ods. 1 zákona č.  
283/2002 Z. z.    o cestovných náhradách, § 6 ods. 1  a  § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),  

 dodržiavania ustanovenia § 223 ods. 1,  § 224 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce, 

 dôsledného vedenia záznamov jázd vozidla osobnej dopravy, vyúčtovania spotreby 
PHL, inventarizácie skutočného zostatku PHL v nádrži, 

 dodržania povinnej výšky tvorby doplnkového prídelu sociálneho fondu, 

 aktívneho využívania krokov vedúcich k predchádzaniu vzniku pohľadávok po lehote 
splatnosti za nezaplatené ubytovanie,   

 práce škodovej komisie, 

 vykonávania základnej finančnej kontroly pri uzatváraní pracovných zmlúv, pri 
dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pri oznámení o výške 
a zložení funkčného platu.   


