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Krátka správa z vykonanej kontroly podprogramu Podpora
regionálneho rozvoja za rok 2006
Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2007 ako kontrola
podprogramu regionálneho rozvoja na vzorke štyroch vybraných príjemcov finančnej pomoci.
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť
použitia dotácií na regionálny rozvoj.
Kontrola bola vykonaná v čase od 29.10.2007 do 14.12.2007, za obdobie roka 2006
a do 31.10.2007.
Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie podmienok u vybraných
subjektov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na
základe zmluvy medzi MH SR a subjektom, zo zreteľom na ich účelné, hospodárne
a efektívne použitie. Kontroly boli vykonané v Meste Partizánske, Malacky, Prievidza
a Galanta.
1.

Mesto Partizánske používalodotačnéprostriedky vedené na samostatnom účte na
termínované vklady. Z dôvodu viazanosti prostriedkov na termínových vkladoch
neuhradilo výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov štátneho rozpočtu zo
samostatného účtu, ale zo svojich účtov. Finančné prostriedky získané z realizácie
termínových vkladov odviedlo na účet MH SR.

2. Mesto Malacky nezaradilo majetok nadobudnutý z poskytnutej dotácie so štátneho rozpočtu
do účtovnej evidencie bezodkladne, hneď po rozhodnutí o užívaní vydanom Obvodným
úradom životného prostredia v Malackách, čím porušilo zákon o účtovníctve.

3. Mesto Prievidza pri použití dotácie nekonalo v súlade so zákonom o účtovníctve, zákonom
o finančnej kontrole a vnútornom audite a zákonom o verejnom obstarávaní; zároveň
nedodržalo podmienku v uzatvorenej zmluve s MH SR.

4. Mesto Galanta porušilo podmienky zmluvy s ministerstvom hospodárstva, nevykonávalo
priebežnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, porušilo zákon
o účtovníctve a zákon o správnom konaní. V dokumentácii k verejnému obstarávaniu
kontrola zistila porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Záver:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu, poskytnuté formou dotácie z MH SR boli
použité vo všetkých štyroch prípadoch na uvedený účel. Pri čerpaní finančných
prostriedkov zistil NKÚ SR viaceré nedostatky, ktoré sa týkali predovšetkým porušení
zmlúv medzi mestom a MH SR (štyri prípady), ďalej porušenia zákona o účtovníctve
(štyri prípady), zákona o verejnom obstarávaní (päť prípadov), zákona o rozpočtových
pravidlách (jeden prípad) a zákona o finančnej kontrole a audite ( dva prípady).
Mestá prijali na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR celkom
13 opatrení, ktorých plnenie bude predmetom následnej kontroly.

