Zhrnutie výsledkov kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a dotáciami použitými
na individuálne potreby obcí a v rámci
vlastnej investičnej činnosti vo
vybraných mestách a obciach
Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky na rok 2007. Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov pri nakladaní s poskytnutými dotáciami a finančnými prostriedkami
za účelom obstarávania kapitálových aktív vo vybraných mestách a obciach. Kontrolovaným
obdobím boli roky 2005 a 2006.
Predmetom kontroly bola realizácia investičných akcií obce, resp. mesta vo vzťahu k rozpočtu
a disponibilným finančným prostriedkom a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
pri hospodárení s finančnými prostriedkami použitými na investičnú činnosť.,
Subjektami kontroly boli za Košický samosprávny kraj mestá Trebišov a Veľké
Kapušany a obce Valaliky a Margecany. V Prešovskom samosprávnom kraji boli subjektami kontroly
mestá Svidník, Levoča a Stropkov a obec Lackovce.
Kontrola použitia finančných prostriedkov na investičnú činnosť vo vybraných mestách a
obciach preukázala, že kontrolované subjekty nevenovali v každom prípade zvýšenú pozornosť
dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych predpisov.
Kontrolou boli zistené nedostatky už v etape zostavenia, schvaľovania a úprav rozpočtu
kontrolovaných subjektov, ktoré ovplyvňovali správnosť kapitálového rozpočtu a jeho
vykazovanie.
Zistené nedostatky v niektorých prípadoch sa týkali oblasti zmluvných vzťahov, keď
nebola zabezpečená ochrana záujmov kontrolovaných subjektov, ako aj prípravy samotných stavieb
a výberu dodávateľov tovarov, prác a služieb v zmysle platnej legislatívy. Uvedené nedostatky mali
vplyv aj na samotnú realizáciu investičných akcií.
Boli zistené prípady porušenia finančnej disciplíny definované v zákone o rozpočtových
pravidlách verejnej správy celkom v sume 3 470 tis. Sk, z toho z vlastných zdrojov v sume 3 439 tis.
Sk a z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 31 tis. Sk.
Nesprávny postup kontrolovaných subjektov pri uplatňovaní rozpočtovej klasifikácie
v zmysle platnej legislatívy mal za následok nielen nesprávne vykazovanie čerpania kapitálových
výdavkov v štatistických výkazoch, predkladaných Ministerstvu financií SR prostredníctvom

daňových úradov pre účely hodnotenia rozpočtu verejnej správy, ale ovplyvnil aj správnosť
výsledkov hospodárenia a ich vysporiadanie v záverečných účtoch kontrolovaných subjektov.
Uvedené nedostatky vyplývali z nesprávneho rozpočtovania výdavkov už v schválených,
resp. upravených rozpočtoch kontrolovaných miest a obcí, ale aj z nedôslednej predbežnej
a priebežnej finančnej kontroly.
Z dôvodu nesprávne uplatnenej rozpočtovej klasifikácie ako aj nedôslednej predbežnej
finančnej kontroly došlo aj k mnohým nedostatkom pri účtovaní o obstaranom dlhodobom majetku
a jeho evidencii.
Zaúčtovanie obstaraného dlhodobého hmotného majetku do nákladov bez jeho ďalšej
evidencie ako aj nedodržanie platných postupov účtovania v ďalších prípadoch spôsobilo, že
účtovná závierka v niektorých prípadoch v podstatných skutočnostiach nezobrazovala verne
majetkovú a finančnú situáciu kontrolovaných subjektov.
Kontrola poukázala na plánovanie investičnej výstavby bez zabezpečenie dostatku
finančných prostriedkov na krytie výdavkov, čo sa prejavilo v počte rozostavaných stavieb, ktorých
ukončenie zaťaží rozpočet mesta v nasledujúcich rokoch. Pozastavenie stavieb nepriaznivo vplývalo
na rozpočet mesta hlavne na zvýšenie nákladom spojených so strážením a udržiavaním stavieb.
Výsledky kontroly boli prerokované s primátormi kontrolovaných miest a starostami
kontrolovaných obcí. Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolované subjekty prijali celkom 77
opatrení.

