Krátka správa o výsledku kontroly
hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s
majetkom subjektov ústrednej správy
vo fondoch sociálneho poistenia a
fondoch zdravotného poistenia v
Krajskom stavebnom úrade Nitra
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2008.
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri
hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov so
zameraním na plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom v subjektoch verejnej
správy mimo subjektov územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov
a odporúčaní od zainteresovaných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy,
organizácií a občanov.
Kontrola bola vykonaná
Kontrolovaným obdobím bol rok 2007.

v Krajskom stavebnom úrade Nitra (ďalej len „KSÚ“).

Za kontrolované obdobie KSÚ dodržal rozpis 10 záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu stanovený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, keď
rozpočet podľa programov bol čerpaný v objeme 27 834,1 tis. Sk, čo predstavovalo 99,58 %.
Kontrola zistila, že pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu bolo
porušených šesť všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad:
- Zákon o účtovníctve, keď KSÚ nesprávne zaúčtoval majetok v sume 238,6 tis. Sk, vykonal
nesprávne inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za kontrolované
obdobie,
- Zákonník práce, keď dohody o hmotnej zodpovednoti uzatvorené so zamestnancami
nemali správne zapísané zverené hodnoty,
- Zákon o cestovných náhradách, keď niektoré cestovné príkazy zamestnancov
neobsahovali určený spôsob dopravy na pracovnú cestu,

- Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, keď niektoré zápisy z predbežnej
finančnej kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami a správe majetku neobsahovali dátum
vykonania kontroly.
Odporúčania NKÚ SR na riešenie nedostatkov zistených v rámci kontroly:
- zabezpečiť odborné školenia pre zamestnancov so zameraním na uplatnenie zákona
o účtovníctve, zákona o správe majetku štátu a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
a pod.,
- zamerať účinnosť vnútornej kontroly na hospodárenie s finančnými prostriedkami
a nakladanie s majetkom štátu a skvalitniť vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly.

Na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne prijal 13
opatrení, ktorých plnenie bude NKÚ SR v rámci svojej činnosti sledovať a kontrolovať.

