Zhrnutie výsledkov kontroly
hospodárenia s verejnými prostriedkami
a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
Leteckého úradu Slovenskej republiky.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu
SR na rok 2007 v Leteckom úrade Slovenskej republiky (ďalej len „LÚ SR“) so sídlom v Bratislave.
Kontrola bola vykonaná v čase od 22.1.2007 do 23.2.2007.
Účelom kontroly bolo preveriť hospodárenie vo vybraných okruhoch hospodárenia
s verejnými prostriedkami a majetkom štátu. Na základe výsledku kontroly porovnať a zhodnotiť stav
a úroveň hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu.
Kontrolovaným obdobím boli roky 2005 a 2006.
LÚ SR bol zriadený Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky zo dňa 26. júna 1998 na základe zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve .
Kontrolou hospodárenie s finančnými prostriedkami, nakladaním s majetkom štátu v LÚ
SR bol zistený nasledovný stav:
LÚ SR postupom nezúčtovania zhotoveného diela – Webovej stránky Leteckého úradu SR
do nehmotného majetku porušil ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a zároveň konal v rozpore s ustanovením § 22 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Opakované porušenia § 10 ods. 1 písm. c), d), f), a g) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
boli zistené v tom, že na účtovných dokladoch chýbajú zákonom predpísané náležitosti a súčasne
porušenie § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Vykonaním neúplnej inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2004, nevykonaním
inventarizácie zásob a peňažných prostriedkov za rok 2005, ako aj nevykázaním pohľadávky vo
finančnom výkaze a jej neúčtovaním v sume 1 512 000 Sk LÚ SR porušil ustanovenia § 8ods. 4 a § 29
ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Opakované porušenia ustanovenia §7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve spôsobom
účtovania drobného dlhodobého nehmotného majetku do nákladov a účtovania drobného dlhodobého
hmotného majetku do zásob bez rozhodnutia organizácie.
Viacnásobné porušenia ustanovení § 5 ods. 6, § 6 ods. 1, § 14, § 36 ods. 3, 4 zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách.
Výsledky kontroly boli, v zmysle § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR
v znení neskorších predpisov prerokované so zástupcom LÚ SR, ktorý prijal 6 opatrení na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov.

