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Obce a neziskovky porušili finančnú disciplínu vo výške 335-tisíc eur
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR realizuje od začiatku roka 2016 kontrolu hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s majetkom v rámci štátnej správy, samosprávy a nimi založených
organizácií. Podnety prichádzajú celoročne poštou, elektronicky ako aj prostredníctvom webového
sídla NKÚ SR. Do dnešného dňa úrad eviduje vyše 300 podaní, pričom po vyhodnotení doručených
informácií špecifikoval v prvom polroku 22 subjektov, v ktorých kontrolu aj spustil, ďalšia časť
je naplánovaná na druhý polrok.
Informácie doručené na NKÚ SR poukazovali na nehospodárne nakladanie s finančnými
prostriedkami a majetkom subjektov verejnej správy, predovšetkým na úrovni územnej samosprávy,
keďže v tejto oblasti okrem NKÚ SR neexistuje iný nezávislý orgán kontroly verejných financií.
Podnety upozorňovali aj na nesprávne postupy vo verejnom obstarávaní či nedodržiavanie zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
Najväčší počet doručených informácií spomedzi 22 subjektov bol podaný inštitúciami (Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 8 podaní, Ministerstvo zdravotníctva SR – 1 podanie, orgány
činné v trestnom konaní – 1 podanie), anonymne (7 podaní), občanmi (3 podania), poslancami
obecného zastupiteľstva (1 podanie) a hlavným kontrolórom obce (1 podanie). Kontrolované obdobie
predstavoval rok 2015 a obdobie súvisiace s doručenými informáciami, pričom cieľom a prínosom
kontrolnej akcie bolo prispieť k zlepšeniu činnosti verejnej správy ako aj zvýšiť transparentnosť
a hospodárnosť pri využívaní verejných prostriedkov a pri nakladaní s majetkom.
Rozpočty 22 kontrolovaných subjektov boli v tomto období na úrovni 10 011 201 eur, NKÚ SR
skontroloval finančné prostriedky vo výške 6 550 827 eur. Celkový objem majetku predstavoval
23 113 091 eur, objem skontrolovaného majetku 6 113 091 eur.
Zistenia
Kontrolóri NKÚ SR zistili porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov
či podmienok uzatvorených zmlúv v 261 prípadoch. Kontrola preukázala predovšetkým porušenie
zákona o rozpočtových pravidlách územnej, resp. verejnej správy najčastejšie v procese zostavovania,
zverejňovania, vykonávania zmien rozpočtu, pri zostavovaní záverečného účtu alebo pri hospodárení
s verejnými prostriedkami.
Vo viacerých prípadoch porušenie zákona o rozpočtových pravidlách viedlo aj k porušeniu finančnej
disciplíny v celkovej sume 335 701 eur. Išlo o nehospodárne a neefektívne vynakladanie verejných
prostriedkov v sume 212 382 eur, a to výberom nadmernej hotovosti, ktorá ohrozila platobnú
schopnosť obce Súlovce (201 565 eur), úhradou za mimosúdne vyrovnanie v prehratom spore
o neplatnú výpoveď zamestnancovi v obci Naháč (7 000 eur) a ďalšie. Finančnú disciplínu porušili
aj obce Belá (37 982 eur), Pribylina (22 799 eur), Poľany (2 116 eur) i organizácie Kamjana, n. o.
(4 176 eur), Sv. Kozma, n. o. (4 000 eur), Rotrend (900 eur), keď poskytli preddavok, ktorý nebol
v zmluve písomne dohodnutý, a to v celkovej sume 71 973 eur. Nezisková organizácia Sv. Kozma
neodviedla prostriedky v určenej lehote a rozsahu, keď nedodržala podmienky, za ktorých jej boli
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Niektoré kontrolované subjekty použili verejné prostriedky a realizovali takéto úhrady nad rámec
schváleného rozpočtu, pričom neboli zabezpečené v rozpočte v celkovej sume 9 603 eur. Obec Belá
umožnila bezdôvodné obohatenie, a to uhradením sumy 3 000 eur dodávateľovi za nešpecifikované
služby na základe neúčinného dodatku k zmluve. V obci Klin nad Bodrogom neboli výdavky
na reprezentačné účely doložené preukázateľnými dokladmi (922 eur), rovnako v obci Poľany (431
eur).
Zákon o účtovníctve bol porušený tým, že niektoré subjekty neviedli účtovníctvo správne, úplne,
preukázateľne a zrozumiteľne, účtovné doklady boli nepreukázateľné (JESÉNIA SKALICA ZPS, Lepší
svet, n. o., Súlovce, Sv. Kozma, n. o., Rotrend n. o.), účtovné prípady boli zaúčtované do obdobia,
s ktorým časovo a vecne nesúviseli (Pribylina, Klin nad Bodrogom, Vidiná). Obce porušili zákon
o majetku obcí, keď nemali schválené zásady hospodárenia s majetkom obce (Naháč, Poľany), alebo
tieto zásady neboli v súlade so zákonom, nezverejnili zámer predať a prenajať majetok (Naháč,
Pribylina), bezodplatne poskytli budovu na bohoslužby bez uzatvorenia písomnej nájomnej zmluvy
(Klin nad Bodrogom). Zákon o verejnom obstarávaní subjekty najčastejšie porušili, keď pri zadávaní
zákaziek nepoužili postupy vo verejnom obstarávaní a zákazky obstarávali napriamo (JESÉNIA
SKALICA ZPS, Klin nad Bodrogom, Sv. Kozma, n. o.) alebo neuplatňovali princíp rovnakého
zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov, princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti
(Rotrend, n. o.).
Obce v niektorých prípadoch nemali vytvorený účinný systém vnútornej kontroly (Huty, Klin
nad Bodrogom). V období troch rokov nemala obec Huty hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór obce
Klin nad Bodrogom nevypracoval stanovisko k návrhu rozpočtu obce, nezúčastňoval sa na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór obce Belá zase nepredkladal správu o výsledku kontroly
na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva, nevykonával všetky kontroly stanovené v pláne
kontrolnej činnosti. Kontrolované subjekty na svojich webových sídlach nezverejňovali objednávky,
zmluvy, faktúry (Brehy, Naháč, Pribylina, Súlovce), prípadne zverejnené údaje neboli úplné (Klin
nad Bodrogom).
Odporúčania a odstúpenia
V protokoloch o výsledku kontroly navrhol NKÚ SR 11 kontrolovaným subjektom 33 odporúčaní
na odstránenie nedostatkov, pričom 14 subjektov prijalo spolu 122 opatrení, u 3 subjektov ešte
neuplynul termín pre doručenie opatrení. V troch prípadoch boli kontrolné zistenia postúpené
kompetentným orgánom na ďalšie konanie, a to Úradu vládneho auditu (Naháč – porušenie finančnej
disciplíny) a daňovému úradu (Naháč, Súlovce – porušenie zákona o účtovníctve).
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Zoznam kontrolovaných subjektov, v ktorých bola ukončená kontrola (17 kontrol – 9 obcí,
8 poskytovateľov sociálnych služieb):
Banskobystrický kraj
Obec Brehy, obec Vidiná
Bratislavský kraj
Dom seniorov Rudi, n.o., Lepší svet, n.o., Šanca pre nechcených, o.z.
Košický kraj
Obec Klin nad Bodrogom, obec Poľany
Nitriansky kraj
Obec Súlovce
Prešovský kraj
Kamjana, n.o., Sv. Kozma, n.o., Rotrend, n.o.
Trenčiansky kraj
Senior Nitrianske Rudno, n.o.
Trnavský kraj
Obec Naháč, JESÉNIA SKALICA ZPS
Žilinský kraj
Obec Belá, obec Huty, obec Pribylina
Doteraz začaté, ale neukončené kontroly sa vykonávajú v týchto subjektoch: obec Vlčany, obec Iža,
obec Pečeňady, Belské Služby, s.r.o., SZU.
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