Zhrnutie výsledkov kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s
majetkom obcí a samosprávnych
krajov v obci Podtureň.
Podľa plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2007 bola v obci Podtureň vykonaná plánovaná
kontrola, ktorej účelom bolo zistiť stav v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov
pri hospodárení s finančnými prostriedkami z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov a dodržiavania
povinností vyplývajúcich z hospodárenia a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov.
Kontrola bola vykonaná v termíne od 25.04.2007 do 30.04.2007. Kontrolovaným obdobím
boli roky 2005 a 2006.
Pri kontrole rozpočtu obce bolo zistené:
·
·
·
·

rozpočet obce v kontrolovanom období nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový
rozpočet a finančné operácie, nebol tiež vyčíslený rozpočtovaný schodok alebo prebytok týchto
čiastkových rozpočtov,
obec nevykonávala v roku 2005 a až do marca roku 2006 zmeny rozpočtu formou rozpočtových
opatrení, nebola tiež vedená operatívna evidencia o týchto zmenách rozpočtu,
nebol upravený rozpočet obce o prijaté finančné dary, ktoré boli príjmom rozpočtu obce,
prebytok hospodárenia za rok 2005 bol vyčíslený aj vrátane príjmov a výdavkov z finančných
operácií, pričom mal byť tvorený len z plnenia bežného a kapitálového rozpočtu.

Pri kontrole použitia verejných prostriedkov v rámci čerpania kapitálových a bežných
výdavkov bolo zistené:
·

uhradenie vyhotovenia dvoch geometrických plánov pozemkov z kapitálových výdavkov,
pričom išlo o službu, ktorej úhrada, v zmysle rozpočtovej klasifikácie, patrila do bežných
výdavkov obce.
Pri kontrole vedenia účtovníctva bolo zistené:

·
·
·

zaúčtovanie preddavku na vykonanie dohodnutých prác na účet obstarania dlhodobého
hmotného majetku, keď predmetný preddavok patril na účet poskytnutých preddavkov,
vyúčtovanie výdavkov za používanie súkromného motorového vozidla pre potreby obce za
mesiace október až december bolo vykonávané až v nasledujúcom roku, pričom tieto účtovné
prípady patrili do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli, tzn. do výdavkov bežného roka,
drobný dlhodobý nehmotný majetok bol v niektorých prípadoch vedený na nesprávnom účte na účte drobného dlhodobého hmotného majetku,

·

podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania bola zaúčtovaná na účet dlhodobých bankových
úverov, pričom tento záväzok patril na účet ostatných dlhodobých záväzkov.

Pri kontrole stavu správy a ochrany majetku mesta bolo zistené:
·
·
·
·

nevykonanie dokladovej inventúry finančného majetku v kontrolovanom období,
neocenenie majetku novo zisteného pri inventarizácii vykonanej k 31.12.2005 a v účtovníctve
dovtedy nezachyteného,
neboli majetkovoprávne vysporiadané miestne komunikácie (cca 50 %), zápisom vlastníckeho
práva obce v katastri nehnuteľností,
nedostatky pri vkladoch do katastra nehnuteľností, za účelom vzniku aj zániku vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam, keď na liste vlastníctva ešte nebol evidovaný majetok vo vlastníctve
obce (dom smútku, márnica) a na ďalšom liste vlastníctva ešte bol evidovaný už predaný
majetok obce (sklad predaný spolu nehnuteľnosťou ako jej príslušenstvo).
Výsledok kontroly bol prerokovaný so štatutárnym zástupcom obce.

Na základe výsledkov kontroly prijala obec 13 opatrení na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov, plnenie ktorých bude NKÚ SR v rámci svojich kompetencií sledovať a kontrolovať.

