Krátka správa z vykonanej kontroly
správnosti zostavenia záverečného účtu
kapitoly Ústavný súd SR
1. Úvod
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Ústavný súd SR bola vykonaná
na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2008.
Účelom kontroly bolo preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov a overiť, či
podávajú verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii.
Kontrola bola vykonaná v čase od 11.03.2008 do 16.04.2008 v Ústavnom súde SR so
sídlom v Košiciach na Hlavnej 110, Košice (ďalej len „Ústavný súd“) za obdobie roka 2007.
2. Hlavná časť
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že návrh záverečného účtu kapitoly Ústavný súd SR na rok
2007 bol po formálnej a obsahovej stránke vypracovaný v súlade s príslušnou smernicou MF SR.
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 boli dodržané s výnimkou plnenia príjmov.
Programové ciele schválené pre kapitolu Ústavný súd SR boli splnené s miernym
obmedzením, zapríčineným výmenou sudcov z dôvodu ukončenia ich funkčného obdobia začiatkom
roka 2007.
Kontrola NKÚ SR preukázala porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
z dôvodu nesprávneho triedenia výdavkov pri obstaraní hmotného majetku a jeho technického
zhodnotenia, ktoré ovplyvnilo vykázané čerpanie kapitálového a bežného rozpočtu. Spolu boli
nesprávne vykázané kapitálové výdavky v sume 27 tis. Sk a bežné výdavky v sume 1 509 tis. Sk.
Porušenie finančnej disciplíny vo výške 2,2 tis. Sk, z dôvodu použitia verejných prostriedkov nad
rámec oprávnenia, bolo zistené pri duplicitnej úhrade faktúry za služby spojené s údržbou majetku.
Kontrola NKÚ SR preukázala aj nedodržiavanie zákona o účtovníctve, keď neboli
dodržované postupy účtovania pri obstaraní, zaraďovaní, odpisovaní a oceňovaní majetku.
V niektorých prípadoch bolo zistené, že účtovné záznamy neboli podložené preukázateľnými
dokladmi, resp. dokladmi v štátnom jazyku. Nedostatky sa vyskytli pri inventarizovaní pohľadávok.
V poznámkach k účtovnej závierke neboli uvedené zmeny účtovných metód a účtovných zásad
v roku 2007. Nedostatky vo vedení účtovníctva ovplyvnili aj účtovnú závierku za rok 2007, ktorá
nezobrazovala v niektorých skutočnostiach verne majetkovú a finančnú situáciu kontrolovaného
subjektu.
3. Záver
Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym orgánom Ústavného súdu, ktorý prijal

opatrenia v počte 8 na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.
Kontrolou zistený stav, uvedený v protokole o výsledku kontroly, bol zapracovaný do
stanoviska NKÚ SR k Návrhu záverečného účtu SR za rok 2007, ktoré sa podľa § 5 ods. 1 zákona č.
39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov predkladá NR SR.

