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Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest
a obcí v Obcí Valentovce
Kontrolná akcia bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho
kontrolného úradu SR na rok 2010.
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť splnenie si povinnosti miest a obcí pripraviť
svoje rozpočty pre roky 2009 – 2011 ako programové rozpočty a preveriť realizáciu činností
– príprava na implementáciu, štandardizácia rozpočtového procesu, vypracovanie (úprava
existujúceho) strategického plánu, tvorba programového rozpočtu, monitorovanie,
hodnotenie – v procese implementácie programového rozpočtovania.
Predmetom kontrolnej akcie bola príprava na implementáciu programového
rozpočtu, jeho zostavenie a realizáciu, monitorovanie a hodnotenie plnenia programového
rozpočtu kontrolovaného subjektu.
Kontrola bola vykonaná v obci Valentovce, za kontrolované obdobie 2008 a 2009.
Počas výkonu kontroly bolo zistené
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že obec nevypracovala viacročný rozpočet na
roky 2009 až 2011 v štruktúre programového rozpočtu. Rozpočet na rok 2009 neobsahoval
zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať z výdavkov rozpočtu obce, čo bolo v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy aj tým, že nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia
merateľných ukazovateľov programového rozpočtu. Záverečný účet obce za rok 2009 ku dňu
kontroly nebol prerokovaný v obecnom zastupiteľstve.
Zhrnutie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že obec nekonala v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že
 rozpočet na rok 2009 nebol vypracovaný,
 rozpočet na roky 2009 až 2011 nebol zostavený ako programový, so stanovením
zámerov a cieľov, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce,
 obec nevypracovala monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programového
rozpočtu.
Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov
 zabezpečiť preškolenie zodpovedného pracovníka v oblasti tvorby programového
rozpočtu,
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 pri zostavovaní programových rozpočtov využívať ako metodickú pomôcku
dokumenty vydané Ministerstvom financií SR pre úspešnú implementáciu
programového rozpočtu.

