Zhrnutie výsledkov o výsledku kontroly
hospodárenia s verejnými
prostriedkami a majetkom štátu za
roky 2005 a 2006 v Technickom a
skúšobnom ústave pôdohospodárskom
SKTC – 106, Rovinka
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu SR na rok 2007 v Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom SKTC-106, Rovinka
za obdobie 2005 a 2006 (ďalej len „TSÚP“).
Účelom kontroly bolo vo vybraných okruhoch činnosti TSÚP preveriť hospodárenie
s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006.
Z poznatkov získaných pri výkone kontroly vyplynulo, že TSÚP nevykazoval
v kontrolovanom období podnikateľskú činnosť a všetky činnosti zabezpečoval v rámci hlavnej
činnosti. Niektoré kompetencie boli pre TSÚP určené aj Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR v rozhodnutí o autorizácii pre celé územie SR.
Zriaďovateľom TSÚP je Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len „MP SR“).
TSÚP vykázal v roku 2005 kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške5 898 416,Sk,čo však bolo ovplyvnené hlavne príjmom vo výške 14 310 000,- Sk za predaj majetku štátu
(administratívnej budovy v Rovinke). V roku 2005 obdržal od MP SR bežný transfer vo výške
12 086 tis. Sk a kapitálový transfer na rekonštrukciu administratívnej budovy vo výške 500 tis. Sk.
V roku 2006 výška poskytnutého bežného transferu od MP SR predstavovala
11 499 tis. Sk. TSÚP vykázal záporný hospodársky výsledok po zdanení vo výške
-1 248 682,- Sk o čom bolo formou finančných výkazov informované MP SR.
Kontrolou bolo však zistené, že TSÚP ešte v roku 2006 vykonal nesprávny účtovný zápis,
ktorým znížil skutočne dosiahnutú stratu bežného roka o 1 929 000,- Sk, čím bola strata upravená na
-1 248 682,- Sk. Z obsahu predložených relevantných účtovných dokladov a informácií bolo
preukázané, že nesprávnym účtovaním TSÚP boli vo finančných výkazoch údaje, ktoré
neposkytovali pravdivý obraz o dosiahnutom hospodárskom výsledku za rok 2006, čímTSÚP porušil
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na závažnosť zistenia, ešte v čase výkonu kontroly, štatutárny orgán TSÚP
písomne požiadal MP SR o možnosť vykonania opravy vo finančných výkazoch účtovnej závierky
k 31.12.2006. Do ukončenia kontroly uvedený stav nebol vyriešený. Bolo dohodnuté, že štatutárny
orgán TSÚP bude neodkladne informovať NKÚ SR o riešení v predmetnej veci.
Nedostatky boli zistené aj pri kontrole čerpania nákladov úloh z kontraktov uzatvorených

s MP SR na riešenie úloh technickej politiky v poľnohospodárstve v rokoch 2005 a 2006.
TSÚP v roku 2005 použil na rekonštrukciu a nadstavbu administratívnej budovy kapitálový
transfer z kapitoly MP SR, pričom nevyužil všetky finančné prostriedky získané z predaja majetku
štátu a ďalšie vlastné zdroje, čo bolo kvalifikované ako porušenie zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Kancelárske priestory v nadstavbe TSÚP nevyužíval pre vlastnú činnosť, ale
ich v celom rozsahu prenajímal.
Zároveň bolo kontrolou zistené, že nájomníci využívali kancelárske priestory v septembri až
decembri 2005 a v januári 2006, t. j. ešte v čase pred vydaným právoplatného kolaudačného
rozhodnutia, čím TSÚP porušil zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov. Zároveň porušil aj zákon č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, lebo nadstavba administratívnej budovy bola do
užívania zaradená ešte pred vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia a TSÚP skreslil stav
vo finančnom výkaze k 31.12.2005.
Rekreačné zariadenia, ktoré má TSÚP vo svojej správe boli stratové, pričom pri ich
využívaní boli zistené viaceré nedostatky.
Porušenie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
bolo kontrolou zistené v prípade prenájmu nebytových priestorov a pri správe pohľadávok štátu.
TSÚP včas a riadne neriešil nielen pohľadávky, ale nevymáhal ani úroky z omeškania, ktoré vznikli
na základe zmluvných vzťahov. TSÚP nevydal písomné rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti
majetku štátu, na ktorý boli uzatvorené nájomné zmluvy a nevykonal pri nájme nehnuteľných vecí
osobitné ponukové konanie.
TSÚP porušil zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže pri vyhodnocovaní spotreby
pohonných látok nebol použitý správny výpočet podľa normy spotreby uvedenej v technickom
preukaze.V niektorých prípadoch boli v dokladoch súvisiacich s vyúčtovaním prevádzky
služobných motorových vozidiel zistené neúčtovné opravy údajov neúčtovným spôsobom, čím
TSÚP porušil zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákon
o účtovníctve.
Kontrolóri NKÚ SR tiež zistili, že zamestnancovi TSÚP bolo neoprávnene poskytnuté na
súkromné účely nákladné motorové vozidlo a ešte k tomu aj bez uzatvorenia dohody o poskytnutí
motorového vozidla na súkromné účely. TSÚP v tomto prípadenepostupoval voči zamestnancovi
v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Nevykonaním inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a na základe
ďalších nedostatkov v tejto oblasti, porušil TSÚP zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
TSÚP vo viacerých prípadoch pri obstarávaní majetku nepreukázal vykonanie prieskumu
trhu v rámci rokovacieho konania bez zverejnenia pri podprahovej metóde s nižšou cenou a tým
konal v rozpore so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vykonávaním finančných operácií bez zabezpečenia predbežnej finančnej kontroly TSÚP
porušil zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Jednou z príčin vyššie uvedených nedostatkov bola aj skutočnosť, výsledky kontroly to aj
preukázali, že TSÚP nemal vypracované vnútorné predpisy v požadovanej kvalite, resp. bola zistená
absencia vnútorných predpisov vo viacerých dôležitých oblastiach (účtovníctvo, finančná kontrola,
evidencia zmlúv, správa majetku štátu a pod.).
Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym orgánom TSÚP, ktorý prijal
17 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov .
Správa o výsledku kontroly bude zaslaná predsedovi Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu,
predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a ministrovi
pôdohospodárstva SR.

