Zhrnutie výsledkov kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s
majetkom obcí a samosprávnych
krajov na základe podnetov v obci
Košické Olšany
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu SR na rok 2007 v obci Košické Olšany za obdobie rokov 2005 a 2006. Účelom kontroly bolo
zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
prostriedkami z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov a dodržiavanie povinností vyplývajúcich
z hospodárenia s majetkom obcí a samosprávnych krajov.
Pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí boli
zistené viaceré poručenia všeobecne záväzných právnych predpisov, pri ktorých sa potvrdila
čiastočná opodstatnenosť podnetu, na základe ktorého bol kontrolovaný subjekt vybraný.
Kontrolou bolo zistené porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v celkovej sume 435 623 Sk týkajúce sa poskytnutia preddavku v rozpore
so zákonom, úhrady nákladov nad rámec zmluvy, vyplatenia dane z prevodu a prechodu
nehnuteľnosti namiesto prevodcu, poskytnutia dotácií právnickej osobe pri nedodržaní stanovených
podmienok, úhrady nákladov za práce, ktoré neboli vykonané. Nedostatky boli zistené aj v oblasti
nesprávneho triedenia výdavkov.
Ďalej bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nevedením
operatívnej evidencie rozpočtových opatrení, nevykonávaním zmien týkajúcich sa rozpočtu, pri
schvaľovaní záverečného účtu obce, pri prijatí návratnej finančnej výpomoci. Kontrolou bolo zistené
nedodržanie postupov účtovania pri drobnom dlhodobom majetku, pozemkoch a záväzkoch, vkladu
do obchodnej spoločnosti, čím došlo k porušeniu zákona o účtovníctve.
Pri kontrole majetku obce bolo zistené viacnásobné porušenie zákona o majetku obcí
a zákona o obecnom zriadení predovšetkým pri nákupe pozemkov v celkovej sume 4 431 339 za
účelom vybudovania skládky komunálneho odpadu, následne získania návratnej finančnej
výpomoci a podpísania zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj získaných pozemkov za podmienok
nevýhodných pre obec, všetko bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Ďalšie zistenia poukazujú na
prenájom nebytových priestorov v rozpore so zákonom o majetku obcí, nedodržanie zákona
o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, nedodržiavanie zákona o správe
daní a poplatkov pri vymáhaní daňových pohľadávok.

Vykonávaním finančných operácií bez predbežnej finančnej kontroly, resp. formálnym
vykonaním predbežnej finančnej kontroly bol porušený zákon o finančnej kontrole a vnútornom
audite.

Zo strany kontrolovaného subjektu neboli podané námietky proti pravdivosti a preukázateľnosti
kontrolných zistení. Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym orgánom obce, ktorý prijal
27 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

