Krátka správa z vykonanej kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s
majetkom vo vybraných mestách a
obciach a v základných školách v ich
zriaďovateľskej pôsobnosti
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na rok 2007 a jej účelom bolo
zistiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
prostriedkami a s prostriedkami štátneho rozpočtu SR, ktoré mestá a obce získali na prenesený výkon
štátnej správy v školstve a skontrolovať ich použitie vo vybraných základných školách na území
Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.
Predmetom kontroly bola charakteristika a postavenie miest, rozpočet miest a ich plnenie,
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, nakladanie a hospodárenie s majetkom, rozsah
a spôsob vedenia účtovníctva z hľadiska správnosti, úplnosti a preukázateľnosti, úroveň
a využívanie výsledkov kontrolnej činnosti.
Subjektami kontroly bolo mesto Prešov a 3 vybrané školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
(ZŠ Sibírska Prešov, ZŠ Májové námestie Prešov a ZŠ Šmeralova Prešov). Kontrolovaným obdobím
bol rok 2006 a I. polrok 2007.
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v základných
školách preukázala porušenie finančnej disciplíny v dôsledku nesprávneho financovania
obstaraného dlhodobého majetku, ale aj poskytnutia preddavkov bez písomnej dohody.
Kontrolované základné školy porušili aj zákon o účtovníctve, keď v rozpore s platnými postupmi
účtovania účtovali o poskytnutých preddavkoch, neúčtovali o majetku, a nevykonali inventarizáciu
majetku a záväzkov podľa tohto zákona.
Mesto Prešov nedodržiavalo stavebný zákon, keď boli vykonávané stavebné práce bez
príslušného stavebného povolenia a na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia ukončená
stavba v hodnote 39,5 tis. Sk nebola zaradená s príslušným ocenením obstarania dlhodobého
hmotného majetku. Zabezpečenie vnútorného kontrolného systému bolo upravené internými
smernicami v meste Prešov a v základných školách, ale napriek tomu vnútorný kontrolný systém
nebol účinný.
Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných subjektov, ktorí
prijali celkom 33 opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, plnenie ktorých bude
NKÚ SR v rámci svojich kompetencií sledovať a kontrolovať.

NKÚ SR v rámci svojich kompetencií sledovať a kontrolovať.

