Krátka správa z výsledkov kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s
majetkom obcí a samosprávnych
krajov na základe podnetov v Meste
Turzovka
Podľa plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2007 bola vykonaná kontrola hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe
podnetov, kontrolovaným obdobím boli roky 2005 a 2006.
Predmetom kontroly bol rozpočet, záverečný účet a účtovná závierka mesta, dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, stav správy
a ochrany majetku a účinnosť vnútorného kontrolného systému.
Subjektom kontroly bolo Mesto Turzovka, ktoré je samostatný územný celok samosprávy a
správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt
a subjekty, ktoré v ňom sídlia alebo tu vykonávajú predmet svojej činnosti. Mesto je samostatnou
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a štatútom mesta, hospodári s vlastným majetkom, svojimi
majetkovými právami a vlastnými príjmami.
Kontrolou boli zistené niektoré prípady nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov,
napríklad:
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
·

nedodržané ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách pri zostavovaní a úpravách
rozpočtu tým, že bežný rozpočet bol schválený ako schodkový a pri vykazovaní prebytku
hospodárenia, keď finančné operácie boli zahrnuté do príjmov a výdavkov pri zisťovaní
výsledku hospodárenia za rok 2005

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
·

nesprávne zatriedenie materiálu a služieb do kapitálových výdavkov v rámci jednotlivých
položiek rozpočtovej klasifikácie, ako aj nesprávne zatrieďovanie bežných a kapitálových
výdavkov na predpísané položky a podpoložky rozpočtovej klasifikácie

Zákon o účtovníctve
·

nesprávne účtovanie preddavkov poskytnutých na obstaranie dlhodobého hmotného

majetku, nesprávne účtovanie drobného dlhodobého nehmotného majetku a drobného
dlhodobého hmotného majetku, nesprávne účtovanie dlhodobého hmotného majetku
inventúrne súpisy pozemkov neobsahovali všetky predpísané náležitosti

Zákon o majetku obcí a katastrálny zákon
·

niektoré pozemky mesta neboli zapísané na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.

V rokoch 2005 a 2006 boli v Meste Turzovka vykonané kontroly na poskytnuté dotácie zo ŠR
SR a to zo strany Ministerstva financií SR, Správy finančnej kontroly Zvolen, ako aj NKÚ SR.
Porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov neboli zistené.

Kontrolovaný subjekt prijal 8 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktorých plnenie bude
NKÚ SR v rámci svojej činnosti sledovať a kontrolovať.

