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Ing. Štefan URBAN hlavný kontrolór obce Sirk 
 

 
 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 
č. 4/2017 

 
Evidencia jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM 

 
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a ust. 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom  audite  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov 
a s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na II. polrok 2017, schváleného 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/VIII/2017 dňa 8.8.2017. 
 
Kontrolné obdobie: 1.1.2017 – 30.6.2017 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Sirk, 27.6.2017 – 6.7.2017 
 
Kontrolovaný subjekt:  Obecný úrad Sirk  
 
Cieľ kontroly: 
Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup kontrolovaného subjektu pri prevádzke služobných 
motorových vozidiel a strojov, pri evidovaní jázd, nákupov, čerpania a spotreby PHM vo 
vybranom období, bol v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi a internými 
predpismi. 
 
Kontrola bola zameraná: 

- kontrola výdavkových pokladničných dokladov (ďalej len „VPD“) na nákup PHM 
- kontrola správnosti vedenia prevádzkovej dokumentácie k služobným vozidlám 
- kontrola spotreby služobných vozidiel  
- kontrola evidencie použitia strojov určených na úpravu verejného priestranstva 

a spotreby PHM v nich 
 
Doklady predložené ku kontrole: 

- pokladničná kniha za obdobie r. 2017 
- výpis z elektronickej pokladničnej knihy za obdobie 2017 
- výdavkové pokladničné doklady za nákup PHM za obdobie január 2017 – jún 2017 

(VPD č.13 až č.457) 
- prevádzková dokumentácia od vozidiel 

 
Výsledok kontroly: 
 
Kontrolné zistenie č.1:  
  
Obec vlastnila a pre výkon svojich úloh používala v sledovanom období roku 2017: 

- 4 dopravné prostriedky z toho 2 nákladné vozidlá (PV3S, MULTICAR 25), jeden 
traktor (traktor UKT MAJOR ) a jedno osobné vozidlo (CITROEN C4 GRAND 
PICASSO),  

- 14 strojov na údržbu verejného priestranstva – 3 kosačky, 11 krovinorezov,  4 moto-
rové píly a 1 snehovú frézu, 
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- dve špeciálne hasičské vozidlá (TATRA, AVIA ) neboli v sledovanom období 
používané. 

 
 Na prevádzku uvedených dopravných prostriedkov a strojov nakúpila obec 
v sledovanom období pohonné látky (ďalej len „PHM“) nasledovne: 

- motorovú naftu do 4 dopravných prostriedkov za celkovú sumu 2092,96 eur, 
- benzín do 14 strojov za celkovú sumu 1011,37 eur, 
- celkové vynaložené prostriedky na PHM boli v sume 3104,33 eur. 

 
Druh PHM 

Obdobie 
benzín nafta 

Spolu za jednotlivé 
mesiace 

Január 2017 102,91 432,54 535,45 
Február 2017 111,15 431,21 542,36 
Marec 2017 98,21 358,07 456,28 
Apríl 2017 52,51 292,22 344,73 
Máj 2017 380,99 363,18 744,17 
Jún 2017 265,60 215,74 481,34 

1011,37 2092,96 3104,33 Spolu 
3104,33 eur  

 
 
Dokladová kontrola: 
 
1. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly:  
 
OcÚ Sirk vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pokladničných operácií (nákup PHM) ako 
vnútornú administratívnu kontrolu v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v z.n.p. – kontrola bez nedostatkov. 
 
2. Vedenie pokladne v súlade so zákonom o účtovníctve  
 
V kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
Pokladničné doklady sú očíslované chronologicky za sebou podľa poradia. Číselné označenia 
týchto dokladov na seba nadväzujú, je tiež rozlíšené či ide o príjem alebo výdaj, ku každému 
dokladu z elektronickej registračnej pokladnice za nákup PHM bol vystavený VPD. Ku 
každému dokladu zodpovedná pracovníčka pripája svoj podpis.  
Pokladničné operácie (nákup PHM) boli evidované v pokladničnej knihe a tiež v elektronickej 
pokladničnej knihe - bez nedostatkov. 
 
 
V súvislosti s nákupom a použitím PHM do dopravných prostriedkov bolo zistené, že obec 
mala vypracovaný interný predpis o prevádzke a používaní služobných vozidiel a o spôsobe 
vyúčtovania služobných jázd (predpis zahŕňal len vozidlo Citroen). 
 
Obec neviedla žiadnu evidenciu použitia vozidiel multikár, PV3S a traktor s tým súvisiacu 
spotrebu a výdaj PHM do týchto strojov. Záznamy o prevádzke obec začala viesť až od 
16.5.2017 pre vozidlo PV3S a od 31.5.2017 pre traktor. 
 
Obec neviedla žiadnu evidenciu použitia strojov, určených na úpravu verejného priestranstva 
a s tým súvisiacou spotrebou a výdajom PHM do týchto strojov. 
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Kontrolné zistenie č.2: 
 
Na základe výdavkových pokladničných dokladov (ďalej len „VPD“) bola na nákup PHM 
v mesiaci január 2017 vyplatená suma: 535,45 eur. 
 
Číslo 
VPD 

Dátum 
Cena 
(eur) 

Množstvo (l) 
PHM 

Druh 
PHM 

Účel 

13 5.1. 30,00 25,21 NM Citroen 
17 10.1. 25,03 21,03 NM Citroen 
26 12.1. 40,00 33,61 NM Citroen, multicar 
27 12.1. 20,00 15,40 BA Fréza 
29 13.1. 70,20 60,00 NM Traktor 
30 13.1. 25,98 20,00 BA Fréza 
34 17.1. 20,00 17,09 NM Multicar 
35 17.1. 26,30 22,48 NM Traktor 
36 17.1. 25,00 21,37 NM Citroen 
46 18.1. 25,00 21,37 NM Traktor 
52 20.1. 25,00 21,37 NM Citroen 
53 20.1. 25,00 18,80 BA Fréza, píla 
61 23.1. 6,65 5,00 BA Píla - Šrobárka 
62 23.1. 46,00 39,32 NM Multicar, traktor 
65 24.1. 25,00 21,37 NM Citroen 
69 25.1. 25,28 19,46 BA Fréza, píla 
73 28.1. 25,00 21,37 NM Multicar 
75 30.1. 25,00 21,37 NM Traktor 
80 31.1. 25,01 19,03 NM Citroen 

 
Porovnaním nákupov PHM na základe zaúčtovaných VPD v pokladni OcÚ s ich 
zaevidovaním v záznamoch o prevádzke bolo zistené: 
  
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla Citroen (VPD č.13,17,36,52,65,80) bolo 
porovnané s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla – BEZ 
NEDOSTATKOV. 
 
Citroen : najazdené 2134 km, natankované 137,33 litrov PHM, priemerná spotreba 6,44 litrov 
na 100km. 
 
Nákup PHM (nafty) do motorových vozidiel Citroen a multicar (VPD č.26 z 12.1.2017) bolo 
porovnané s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke vozidla Citroen – kde záznam 
o dotankovaní vozidla Citroen chýbal. Môžme len predpokladať, že PHM bolo použité do 
vozidla Multicar, pretože obec neviedla záznamy o prevádzke tohto vozidla.  
 
Použitie PHM (nafty) do motorových vozidiel Multicar a traktor (VPD č.26,29,34,35,46,62, 
73,75) nebolo možné preveriť, pretože obec neviedla záznamy o prevádzke týchto vozidiel 
a výdaja PHM do týchto vozidiel. 
 
Použitie PHM (benzínu) do snehovej frézy a motorových píl (VPD č.27,30,53,61,69) nebolo 
možné preveriť, pretože obec neviedla žiadnu evidenciu použitia týchto strojov a výdaja 
PHM do týchto strojov.  
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Kontrolné zistenie č.3: 
 
Na základe výdavkových pokladničných dokladov (ďalej len „VPD“) bola na nákup PHM 
v mesiaci február 2017 vyplatená suma: 542,36 eur 
 
Číslo 
VPD 

Dátum 
Cena 
(eur) 

Množstvo (l) 
PHM 

Druh 
PHM 

Účel 

84 1.2. 69,00 59,00 NM Traktor 
85 1.2. 25,00 21,34 NM Citroen 
86 1.2. 25,98 20,00 BA Fréza 
91 3.2. 70,00 59,83 NM Traktor 
91 3.2. 24,03 20,54 NM Multicar 
92 3.2. 39,00 29,32 BA Fréza, píla 
102 8.2. 6,65 5,00 BA Píla 
103 8.2. 25,00 21,37 NM Citroen 
104 8.2. 50,00 42,73 NM Traktor 
115 14.2. 33,02 24,64 BA Fréza, píla 
116 14.2. 50,00 42,37 NM Traktor 
117 14.2. 25,00 21,19 NM Citroen 
123 16.2. 20,00 16,95 NM Multicar 
145 23.2. 6,50 4,85 BA Píla 
152 24.2. 25,00 21,19 NM Citroen 
155 27.2. 23,18 20,00 NM MOS 
156 27.2. 25,00 21,19 NM Citroen 

 
Porovnaním nákupov PHM na základe zaúčtovaných VPD v pokladni OcÚ s ich 
zaevidovaním v záznamoch o prevádzke bolo zistené: 
  
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla Citroen (VPD č.103,117,152,156) bol porovnaný 
s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla – BEZ NEDOSTATKOV. 
 
Citroen : najazdené 1324 km, natankované 87,38 litrov PHM, priemerná spotreba 6,60 litrov 
na 100km. 
 
Nákup PHM (nafty) do motorových vozidiel Citroen a traktor (VPD č.84,85 z 1.2.2017 – 
jeden bloček z čerpacej stanice) bol porovnaný s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke 
vozidla Citroen – kde záznam o doplnení vozidla Citroen chýbal. Môžme len predpokladať, 
že PHM bolo použité do vozidla traktor, pretože obec neviedla záznamy o prevádzke tohto 
vozidla.  
 
Použitie PHM (nafty) do motorových vozidiel Multicar a traktor (VPD č.84,91,104,116,123) 
nebolo možné preveriť, pretože obec neviedla záznamy o prevádzke týchto vozidiel a výdaja 
PHM do týchto vozidiel. 
 
Použitie PHM (benzínu) do snehovej frézy a motorových píl (VPD č.86,92,102,115,145) 
a použitie PHM (nafty) na MOS (VPD č.155) nebolo možné preveriť, pretože obec neviedla 
žiadnu evidenciu použitia týchto strojov a výdaja PHM do týchto strojov.  
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Kontrolné zistenie č.4: 
 
Na základe výdavkových pokladničných dokladov (ďalej len „VPD“) bola na nákup PHM 
v mesiaci marec 2017 vyplatená suma: 456,28 eur 
 
Číslo 
VPD 

Dátum 
Cena 
(eur) 

Množstvo (l) 
PHM 

Druh 
PHM 

Účel 

162 1.3. 60,01 44,78 BA Píla 
177 7.3. 25,00 21,19 NM Traktor 
179 7.3. 25,02 21,20 NM Citroen 
181 7.3. 35,01 26,44 NM Citroen 
187 9.3. 15,00 12,71 NM PV3S 
201 16.3. 25,00 21,19 NM Citroen 
202 16.3. 13,20 10,00 BA Píla 
207 17.3. 93,03 80,20 NM Citroen, traktor 
208 17.3. 25,00 21,19 NM Citroen 
224 21.3. 25,00 19,23 BA Píla - Sirk, Železník 
225 21.3. 20,00 17,24 NM Traktor 
232 23.3. 45,00 38,79 NM PV3S 
238 27.3. 25,00 21,93 NM Citroen 
241 28.3. 25,01 21,94 NM PV3S 

 
Porovnaním nákupov PHM na základe zaúčtovaných VPD v pokladni OcÚ s ich 
zaevidovaním v záznamoch o prevádzke bolo zistené: 
  
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla Citroen (VPD č.179,181,201,207,208,238) bol 
porovnaný s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla – BEZ 
NEDOSTATKOV. 
 
Citroen : najazdené 2430 km, natankované 160,38 litrov PHM, priemerná spotreba 6,60 litrov 
na 100km. 
 
Použitie PHM (nafty) do motorových vozidiel PV3S a traktor (VPD č.177,187,207,225,232, 
241) nebolo možné preveriť, pretože obec neviedla záznamy o prevádzke týchto vozidiel 
a výdaja PHM do týchto vozidiel. 
 
Použitie PHM (benzínu) do motorových píl (VPD č.162,202,224) nebolo možné preveriť, 
pretože obec neviedla žiadnu evidenciu použitia týchto strojov a výdaja PHM do týchto 
strojov.  
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Kontrolné zistenie č.5: 
 
Na základe výdavkových pokladničných dokladov (ďalej len „VPD“) bola na nákup PHM 
v mesiaci apríl 2017 vyplatená suma: 344,73 eur 
 
Číslo 
VPD 

Dátum 
Cena 
(eur) 

Množstvo (l) 
PHM 

Druh 
PHM 

Účel 

256 4.4. 22,58 20,00 NM PV3S 
257 4.4. 25,00 21,71 NM Citroen 
258 4.4. 6,50 5,00 BA Píla - Šrobárka 
259 5.4. 20,01 15,89 BA Píla - Sirk 
267 6.4. 25,00 21,74 NM Citroen 
272 11.4. 30,00 22,92 NM Citroen 
276 12.4. 25,00 21,46 NM Citroen 
282 13.4. 43,01 37,08 NM PV3S, Citroen 
283 13.4. 13,00 9,85 BA Píla - Sirk, Železník 
297 20.4. 20,00 16,95 NM Traktor 
308 26.4. 25,02 21,20 NM Citroen 
309 26.4. 13,00 9,63 BA Píla - Sirk, Žel. 
311 27.4. 46,61 39,50 NM PV3S 
316 28.4. 30,00 26,09 NM Citroen 

 
Porovnaním nákupov PHM na základe zaúčtovaných VPD v pokladni OcÚ s ich 
zaevidovaním v záznamoch o prevádzke bolo zistené: 
  
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla Citroen (VPD č.267,272,276,282,308,316) bol 
porovnaný s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla – BEZ 
NEDOSTATKOV. 
 
Citroen : najazdené 1661 km, natankované 108,96 litrov PHM, priemerná spotreba 6,56 litrov 
na 100km. 
 
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla Citroen (VPD č.257 z 4.4.2017) bol zaevidovaný 
ako doplnenie PHM do vozidla Citroen dňa 29.3.2017. Môžme len predpokladať, že vozidlo 
bolo doplnené PHM, ktoré boli zakúpené a určené pre iné vozidlo. 
 
Použitie PHM (nafty) do motorových vozidiel PV3S a traktor (VPD č.256,282,297,311) 
nebolo možné preveriť, pretože obec neviedla záznamy o prevádzke týchto vozidiel a výdaja 
PHM do týchto vozidiel. Záznamy o prevádzke obec začala viesť až od 16.5.2017 pre 
vozidlo PV3S a od 31.5.2017 pre traktor. 
 
Použitie PHM (benzínu) do motorových píl (VPD č.258,259,283,309) nebolo možné 
preveriť, pretože  obec  neviedla  žiadnu  evidenciu  použitia týchto strojov a výdaja PHM do 
týchto strojov. 
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Kontrolné zistenie č.6: 
 
Na základe výdavkových pokladničných dokladov (ďalej len „VPD“) bola na nákup PHM 
v mesiaci máj 2017 vyplatená suma: 744,17 eur 
 
Číslo 
VPD 

Dátum 
Cena 
(eur) 

Množstvo (l) 
PHM 

Druh 
PHM 

Účel 

327 3.5. 86,01 64,91 BA Kosačky, píla 
329 3.5. 25,00 21,74 NM PV3S 
333 5.5. 33,01 20,01 NM PV3S, Citroen 
334 7.5. 22,18 20,00 NM PV3S 
337 10.5. 25,00 22,12 NM Citroen 
341 11.5. 68,00 60,18 NM PV3S 
342 11.5. 103,00 79,23 BA Kosačky 
344 12.5. 25,00 22,32 NM Citroen 
347 15.5. 15,00 13,39 NM Citroen 
349 16.5. 20,00 17,86 NM PV3S 
351 17.5. 44,80 40,00 NM PV3S 
366 22.5. 49,56 40,00 BA Kosačky, AČ 
371 24.5. 77,40 60,00 BA Kosačky 
383 29.5. 15,02 11,55 BA Kosačky, MOS 
384 29.5. 39,99 35,39 NM Citroen 
385 29.5. 45,20 40,00 NM PV3S 
388 30.5. 50,00 38,46 BA Kosačky, MOS 

 
Porovnaním nákupov PHM na základe zaúčtovaných VPD v pokladni OcÚ s ich 
zaevidovaním v záznamoch o prevádzke bolo zistené: 
  
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla Citroen (VPD č.333,337,344,347,384) bol 
porovnaný s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla – v 3 prípadoch boli 
v zázname o prevádzke vozidla zapísané v kolónke doplnenie PHM namiesto litre – eurá 
z bločkov – zvyšok BEZ NEDOSTATKOV. 
 
Citroen : najazdené 1701 km, natankované 104,43 litrov PHM, priemerná spotreba 6,14 litrov 
na 100km. 
 
Použitie PHM (nafty) do motorového vozidla PV3S (VPD č.329,333,334,341) nebolo možné 
preveriť, pretože obec do 16.5.2017 neviedla záznamy o prevádzke tohto vozidla a výdaja 
PHM do tohto vozidla. Po tomto dátume bolo použitie PHM (nafty) do motorového vozidla 
PV3S (VPD č.349,351,385) porovnané s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto 
vozidla :  
Dňa 18.5.2017 doplnené 40 (l) NM do vozidla (VPD č.351 zo 17.5.2017). 
Chýba záznam o doplnení 17,86 (l) NM do vozidla – podľa VPD č.349 zo 16.5.2017 bolo 
toto PHM zakúpené pre vozidlo PV3S. Chýba záznam o výdaji resp. prevzatí 
zakúpeného PHM pre vozidlo PV3S.  
Dňa 2.6.2017 doplnené 40 (l) NM do vozidla  (VPD č.385 z 29.5.2017).  
 
Použitie PHM (benzínu) do motorových píl a kosačiek na AČ a MOS (VPD č.327,342,366, 
371,383,388) nebolo  možné  preveriť,  pretože  obec   neviedla  žiadnu  evidenciu  použitia  
týchto strojov a výdaja PHM do týchto strojov.  
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Kontrolné zistenie č.7: 
 
Na základe výdavkových pokladničných dokladov (ďalej len „VPD“) bola na nákup PHM 
v mesiaci jún 2017 vyplatená suma: 481,34 eur 
 
Číslo 
VPD 

Dátum 
Cena 
(eur) 

Množstvo (l) 
PHM 

Druh 
PHM 

Účel 

402 5.6. 60,13 54,17 NM V3S, traktor 
403 5.6. 77,00 60,16 BA Kosenie, MOS 
415 8.6. 25,60 20,00 BA Kosenie, MOS 
420 12.6. 63,00 50,00 BA Kosenie, AČ 
426 14.6. 50,00 39,68 BA Kosenie, MOS, AČ 
427 14.6. 44,00 40,37 NM V3S, traktor 
428 14.6. 40,00 36,70 NM Citroen 
436 19.6. 25,00 20,00 BA Kosenie, MOS 
438 19.6. 21,60 20,00 NM V3S 
439 19.6. 50,01 47,67 NM Traktor 
457 26.6. 25,00 20,00 BA Kosenie, MOS 

 
Porovnaním nákupov PHM na základe zaúčtovaných VPD v pokladni OcÚ s ich 
zaevidovaním v záznamoch o prevádzke bolo zistené: 
  
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla Citroen (VPD č.428) bol porovnaný s doplnením 
PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla – v zázname o prevádzke vozidla pri 
prepisovaní sa našla chyba v celkovom počte najazdených km (rozdiel 2 km) – opravené 
hlavným kontrolórom obce – zvyšok BEZ NEDOSTATKOV. 
 
Citroen : najazdené 722 km, natankované 47,29 litrov PHM, priemerná spotreba 6,5 litrov na 
100km. 
 
Nákup PHM (nafty) do motorového vozidla traktor (VPD č. 402,427,439) bol porovnaný 
s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla: 
Dňa 6.6.2017 doplnené 20 (l) NM do vozidla (VPD č.402 z 5.6.2017). 
Dňa 15.6.2017 doplnené 20 (l) NM do vozidla (VPD č.427 z 14.6.2017). 
Chýba záznam o doplnení 47,67 (l) NM do vozidla – podľa VPD č.439 z 19.6.2017 bolo 
toto PHM zakúpené pre vozidlo traktor. Chýba záznam o výdaji resp. prevzatí 
zakúpeného PHM pre vozidlo traktor. 
 
Traktor: najazdené 17,9 Mh, natankované 40,0 litrov PHM, priemerná spotreba 2,24 l/Mh 
(spotreba je orientačná nakoľko chýbajú zostatky PHM v nádrži vozidla). 
 
Použitie PHM (nafty) do motorového vozidla PV3S (VPD č.402,427,438) bol porovnaný 
s doplnením PHM v záznamoch o prevádzke tohto vozidla: 
Dňa 2.6.2017 doplnené 40 (l) NM do vozidla  (VPD č.385 z 29.5.2017).  
Dňa 9.6.2017 doplnené 40 (l) NM do vozidla (VPD č.402 z 5.6.2017). 
Dňa 23.6.2017 doplnené 40 (l) NM do vozidla (20 (l) VPD č.427 z 14.6.2017VPD a 20 (l) 
č.438 z 19.6.2017). 
 
PV3S: najazdené 246 km, natankované 120,0 litrov PHM, priemerná spotreba 48,78 litrov na 
100km (spotreba je orientačná nakoľko chýbajú zostatky PHM v nádrži vozidla). 
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Použitie PHM (benzínu) do kosačiek na AČ a MOS (VPD č.403,415,420,426,436,457) 
nebolo možné preveriť, pretože obec neviedla žiadnu evidenciu použitia týchto strojov 
a výdaja PHM do týchto strojov. 
 
Záver: 
 
Obec Sirk tým, že vo vyššie uvedených prípadoch 

- neviedla záznamy o prevádzke vozidiel V3S, Multicar a traktor, 
- neviedla evidenciu výdaja a príjmu PHM, 
- neviedla evidenciu používania motorových strojov, určených na úpravu verejného 

priestranstva a spotreby PHM v nich, 
- nepreukázala skutočnú spotrebu PHM na plnenie nevyhnutných potrieb obce,  

porušila §19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň aj finančnú 
disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona v sume  2140,62 eur.  (nepreukázaná 
suma).  
Pozn.: 3104,33 eur (celková suma na PHM) - 963,71 eur (preukázaná suma) = 2140,62 eur 
 
Pri kontrole pokladničných operácií v súvislosti s nákupom PHM v kontrolovanom subjekte 
nedošlo k porušeniu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 502/2001 Z. z. o 
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. 
 
Návrh na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov : 

1) Aktualizovať súčasne platný interný predpis o prevádzke a používaní služobných áut 
a o spôsobe vyúčtovania služobných jázd – s platnosťou od 1.7.2017. 

2) Zaviesť evidenciu výdaja a príjmu PHM. 
3) Zaviesť evidenciu použitia všetkých vozidiel a tiež strojov a zariadení na úpravu 

verejného priestranstva a spotreby PHM v nich. 
4) Vykonávať min. 1x mesačne kontrolu evidencie použitia všetkých vozidiel, strojov 

a zariadení na úpravu verejného priestranstva a spotreby PHM v nich. 
5) V budúcnosti nepreukázané množstvo PHM (napr. nakúpené ale nevydané, vydané ale 

nedotankované do vozidla) riešiť ako škodu (krádež PHM) v súčinnosti s orgánmi 
činnými v trestnom konaní (v súlade s platnou legislatívou SR). 

  
 
 
 
 
Protokol o výsledku kontroly vypracoval dňa: 21.8.2017  OZ oboznámené dňa:  
          10.11.2017 
 
 
 
      Ing. Štefan Urban 
Hlavný kontrolór obce Sirk 
 
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený:  
 
 
        Ivan Cangár            
Zástupca starostu obce 
 21.8.2017            


