Krátka správa z vykonanej kontroly
plnenia harmonogramu vytvárania 90 –
dňových núdzových zásob ropy a iných
výrobkov
Kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na
rok 2007; jej účelom bolo preveriť vytvorenie materiálnych a finančných podmienok pre plnenie
úloh harmonogramu vytvárania 90-dňových núdzových zásob ropy a iných výrobkov a dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri čerpaní finančných prostriedkov na uvedený účel.
Predmetom kontrolnej akcie bolo:
-

vytvorenie novej štruktúry štátnych hmotných rezerv v súvislosti so vstupom Slovenskej
republiky do Európskej únie,

-

tvorba núdzových zásob ropy, ropných výrobkov a hospodárenie s nimi,

-

analýza hospodárenia s účelovo určenými finančnými prostriedkami.

Kontrola bola vykonaná v Správe štátnych hmotných rezerv SR za obdobie:
4. štvrťrok 2005, rok 2006 a za 1. polrok 2007.

Kontrola materiálnych a finančných podmienok pre plnenie úloh harmonogramu vytvárania
90-dňových núdzových zásob ropy a ropných výrobkov poukázala na porušovanie viacerých
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich hospodárenie s verejnými prostriedkami
a nakladanie s majetkom štátu, ako aj
na nedostatočné riešenie pretrvávajúcich problémov. Do ukončenia kontroly Správa štátnych
hmotných rezerv SR nemala zabezpečený stanovený limit spotreby pre rok 2007 na 82 dní. Na
splnenie limitu chýbali zásoby na 3-dňovú spotrebu. Na nákup ropy však v čase kontroly neboli
zabezpečené finančné prostriedky.
Správa štátnych hmotných rezerv SR dodatočne uhrádzala náklady za skladovanie ropy a ropných
výrobkov aj za minulé obdobia nad rámec uzatvorených zmlúv, čím vznikli dodatočné náklady na
skladovanie; čo spôsobilo nehospodárne použitie finančných prostriedkov v celkovej sume 17 124
tis. Sk.
Zákon o účtovníctve bol porušovaný najmä v prípadoch nesprávneho vedenia účtovníctva,
nesprávnym účtovaním o stave a pohybe majetku.
Zákon o správe majetku štátu bol porušovaný najmä pri spravovaní nehnuteľného majetku,
keď listy vlastníctva neobsahovali správne údaje a vykonanie technického zhodnotenia na
prenajatom majetku ochraňovateľa nebolo v zmluve ošetrené.
Ku kontrolným zisteniam neboli podané námietky. Výsledky kontroly boli prerokované

s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo
prijatých 7 opatrení, v ktorých boli zodpovedným zamestnancom uložené konkrétne úlohy,
smerujúce najmä do oblastí skvalitnenia postupov pri uzatváraní zmlúv a dodržiavania
harmonogramu kontroly núdzových zásob ropy.

Správa o výsledku kontroly bola zaslaná predsedovi vlády SR, ministrovi
financií SR, Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady SR pre
obranu a bezpečnosť pre informáciu.

