Zhrnutie výsledkov kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s
majetkom obcí a samosprávnych
krajov v obci Hrašovík
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu SR na rok 2007 v obci Hrašovík za obdobie roku 2006. Účelom kontroly bolo zistiť stav
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami
z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z hospodárenia
s majetkom obcí a samosprávnych krajov.
Pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí boli
zistené viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
Kontrolou bolo zistené porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v dvoch prípadoch poskytol dodávateľom preddavky v hotovosti
v celkovej sume 131 tis. Sk z verejných prostriedkov na výkony a tovary bez vopred písomne
uzatvorenej dohody atým, že zaplatila v hotovosti faktúru dodávateľovi v ktorej boli fakturované aj
práce, ktoré vykonali občania svojpomocne v celkovej sume 82 tis. Sk a taktiež boli faktúrované
a vyplatené prace v sume 9 tis. Sk, ktoré neboli vykonané.
Obec Hrašovík porušila zákon o obecnom zriadení tým, že sa obecné zastupiteľstvo nezišlo
najmenej raz za dva mesiace. Hlavný kontrolór obce tým, že nepredložil obecnému zastupiteľstvu
v roku 2006 návrh plánu kontrolnej činnosti, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce a k návrhu
záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, správu o výsledkoch
kontroly a správu o kontrolnej činnosti za rok 2006, porušil zákona o obecnom zriadení.
Kontrolovaný subjekt porušil zákon o účtovníctve a nedodržiaval opatrenie MF SR, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy..., keď neúčtoval
o poskytnutých preddavkoch na príslušných účtoch, na VPD a PPD nevyplňoval požadované údaje a
nevykonal inventarizácia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky a nevykonal ani
v jednom prípade inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti.
Ďalej bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď zmenu
rozpočtu nevykonala rozpočtovým opatrením a záverečný účet hospodárenia neobsahoval uvedený
výrok.
Kontroloubolo zistené porušenie zákona o majetku obcí tým, že kontrolovaný subjekt
neupravil zásady hospodárenia s majetkom obce.

Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym orgánom obce, ktorý prijal 19 opatrení na
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

