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Ústavní činitelia sú oboznámení so závažnými zisteniami kontrolórov
Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným
činiteľom ďalšiu sumárnu správu o činnosti úradu za tretí štvrťrok 2016. Pokračuje tak v plnení jednej
z priorít úradu – oboznamovať o ukončených kontrolách, závažných zisteniach nielen verejnosť
prostredníctvom médií, ale aj samotných ústavných činiteľov formou súhrnnej informácie za uplynulý
štvrťrok. NKÚ SR v ňom uzavrel 5 kontrolných akcií v 30 kontrolovaných subjektoch.
Uskutočnené kontrolné akcie boli zamerané najmä na preverenie hospodárenia zdravotníckych
zariadení, postupov pri dočasne nevymožiteľných daňových nedoplatkoch na Slovenskú
konsolidačnú, a. s., na overenie správnosti zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva
financií SR a kontrolu stavu čerpania finančných prostriedkov z operačného programu Životné
prostredie 2007 – 2013. V treťom štvrťroku úrad ukončil aj mimoriadnu kontrolu vykonanú
na základe podnetu zameranú na uzatváranie zmluvných vzťahov a na úhrady za poskytovanie
zdravotnej starostlivosti zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). V súvislosti s budovaním
analytického odboru na NKÚ SR došlo zároveň k podpisu memoranda o spolupráci so Slovenskou
akadémiou vied s cieľom vzájomne spolupracovať na zabezpečení efektívnejšej a účinnejšej ochrany
verejných finančných prostriedkov.
Medzi najvýznamnejšie kontroly v sledovanom období patrila práve mimoriadna kontrola VšZP.
Kontrolóri poukázali na zvýhodňovanie viacerých spoločností, v ktorých pôsobili osoby blízke
štatutárnemu orgánu poisťovne. VšZP zároveň uzatvárala zmluvy na podstatne vyšší zmluvný rozsah,
ako bol poskytovateľ schopný dosiahnuť. Aj úhrady lekárňam, kde pôsobila osoba blízka štatutárovi
poisťovne mnohonásobne prekračovali priemer úhrad vybranej vzorky lekární. Podozrenie
zo spáchania trestného činu, týkajúce sa plnenia na základe neplatnej zmluvy, NKÚ SR oznámil
Prezídiu policajného zboru Slovenskej republiky.
Na základe podnetu sa uskutočnila aj kontrola v Slovenskej zdravotníckej univerzite. Najzávažnejšie
zistenia súviseli s nakladaním s majetkom. Procesu verejného obstarávania sa univerzita vyhla
pri prenájme parkoviska koncesionárovi. Hodnota koncesie bola stanovená pod päť miliónov eur,
pričom pri zohľadnení dĺžky trvania koncesie bola hodnota vyššia ako šesť miliónov eur. Ustanovenie
koncesnej zmluvy, na základe ktorého mal obstarávateľ znášať riziko dopytu bolo prijaté v rozpore
so zákonom o správe majetku štátu. Nastavenie vnútorného kontrolného systému univerzity úrad
vyhodnotil ako nevyhovujúce.
V treťom štvrťroku 2016 NKÚ SR ukončil kontroly v 17 subjektoch samosprávy a v nimi založených
organizáciách. Subjekty najčastejšie porušovali zákon o rozpočtových pravidlách územnej,
resp. verejnej správy. Porušenie zákona o rozpočtových pravidlách v celkovej sume 336-tisíc eur bolo
klasifikované ako porušenie finančnej disciplíny. V niekoľkých prípadoch nemali obce vytvorený
účinný systém vnútornej kontroly.
Kontrolóri v rámci kontroly Finančného riaditeľstva SR na deviatich daňových a deviatich colných
úradoch poukázali na nedostatky vo výkazníctve o stave a vývoji daňových nedoplatkov evidovaných
finančnou správou, na nedostatky v postupe správcu dane pri výbere daní, vymáhaní daňového
nedoplatku a tiež pri klasifikovaní daňového nedoplatku za dočasne nevymožiteľný (vo výške 693-tisíc
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eur) a jeho následnom postúpení na Slovenskú konsolidačnú, a. s. Pozitívom je, že kontrolované
subjekty už počas kontroly odstránili až 85 % zistených porušení v celkovom objeme takmer 48 mil.
eur.
Výsledky kontroly správnosti zostavovania individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR
ukázali, že po vecnej aj formálnej stránke bola zostavená v zmysle zákona o účtovníctve. Napriek
tomu NKÚ SR zistil viaceré zmeny v termínoch splatnosti návratných finančných výpomocí, a preto
poukázal na možné riziko nesplatenia zostatku návratných finančných výpomocí, resp. odpísania
zostávajúcej dlžnej sumy. To by mohlo mať dopad na stav štátnych finančných aktív.
Kontrolóri preverili na Ministerstve životného prostredia SR financovanie projektov Kohézneho fondu
na odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou. Stav čerpania finančných prostriedkov NKÚ SR
vyhodnotil ako mierne rizikový, rovnako rizikové sa ukázalo aj plnenie prijatého akčného plánu
na zrýchlenie čerpania prostriedkov z európskych fondov. Hlavným dôvodom bola zdĺhavosť procesu
projektového cyklu, keď časové obdobie od schválenia zámeru po podpísanie zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku v niektorých prípadoch trvalo viac ako 60 mesiacov.
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