Správa hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol

Správa č. 02/2015/HK
Z následnej finančnej kontroly podľa § 11, písm. b a c, zákona NR SR č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Na základe plánu kontrol na II. polrok 2015 predkladám obecnému zastupiteľstvu
súhrnnú Správu č. 02/2015/HK

Kontrolný orgán: hlavný kontrolór obce Jarok – Bc. Oľga Švihoríková

Kontrolované subjekty:
-

Obec Jarok – referát Finančnej účtarne

Kontrolované obdobie:
Rok 2015
Hlavný predmet kontroly
1.

Následná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení
s finančnými
prostriedkami
a s majetkom
obce
v podmienkach obecnej samosprávy – vedenie pokladne
2. Kontrola vybavovania podnetov v zmysle § 11 ods. 4-7 a § 12 zákona
307/2014
Z.z.
o niektorých
opatreniach
s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.
3. Kontrola – odpredaju pozemkov v časti „Pod lipami“
Čiastkové predmety kontroly:
K bodu 1: kontrola vedenia pokladne, kontrola úplnosti účtovných dokladov,
kontrola inventarizácie pokladne
a kontrola zabezpečenia preukázateľnosti
účtovných dokladov do budúcich období

1. Následná kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení
s finančnými
prostriedkami
a s majetkom
obce
v podmienkach obecnej samosprávy – vedenie pokladne

V kontrolovanom období 2015 na referáte Finančnej účtarne bola vždy po
ukončenom mesiaci v roku vykonávaná zo strany hlavného kontrolóra obce
kontrola vedenia pokladne. Kontrola bola zameraná na evidenciu a úplnosť
predkladaných účtovných dokladov, na konci roku 2015 na dodržanie
postupu pri zinventarizovaní pokladne (súlad finančnej hotovosti s účtovným
stavom ), samozrejme i kontrola zabezpečenia preukázateľnosti účtovných
dokladov do budúcich období v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve.
Kontrolou
bolo
zistené,
že
evidencia
a spracovanie
jednotlivých
pokladničných dokladov je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve, jednotlivé doklady spĺňali náležitosti účtovných a daňových
dokladov a pracovníčka referátu riadne zinventarizovala stav pokladne
k 31.12.2015, pričom stav účtovný bol zhodný so stavom finančnej hotovosti
v pokladni. V tejto časti je kontrola bez kontrolných zistení a závažných
porušení.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že účtovná jednotka nezabezpečila
preukázateľnosť účtovných dokladov do budúcich období, čím porušila
ustanovenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, konkrétne § 8 ods. 6
písmeno a, f , v ktorom je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo
správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim
trvalosť účtovných záznamov.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že účtovná jednotka v I. polroku vykonávala
predbežnú finančnú kontrolu formou potvrdenia na krycích listoch v zmysle
neplatných ustanovení Zákona o finančnej kontrole č. 502/2001.

V tejto časti kontroly boli uložené kontrolovanému subjektu nasledovné
opatrenia:
1. Odstrániť nedostatky a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Termín odstránenia nedostatkov do: jún 2016
2. Preverenie odpredaja pozemkov v časti „Pod lipami“
Na základe uznesenia č. 75/2015 zo dňa 14.08.2015 bola hlavným
kontrolórom obce v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu Jarok a za
prítomnosti prizvaného poslanca p. Ing. Majora vykonaná kontrola odpredaja
pozemkov v časti „Pod lipami“
Kontrolou bolo zistené, že obec Jarok zastúpená starostom obce Róbertom
Bakytom riadne uzatvorila kúpnu zmluvu s firmou STA NITRA s.r.o., ktorá
obsahovala všetky zákonom predpísané náležitosti. Dohodnutá kúpna cena
vo výške 4 312 400 Sk bola uhradená nasledovne na účet obce Jarok, o čom
svedčia výpisy z bankového účtu nasledovne:
1 000 000 Sk na účet predávajúceho, a to prevodom v deň podpisu zmluvy.
Zmluva bola podpísaná dňa 31.10.2007, finančné prostriedky boli pripísané
dňa 31.10.2007 na účet obce
Časť kúpnej ceny 2 000 000 Sk mali byť podľa zmluvy pripísané na účet obce
najneskôr do 03.04.2008
Finančné prostriedky boli pripísané nasledovne:

26.02.2008
29.02.2008
12.03.2008
01.04.2008

suma
suma
suma
suma

300
700
500
500

000
000
000
000

Sk
SK
SK
Sk

Zvyšok kúpnej ceny 1 312 400 Sk mali byť pripísané na účet obce najneskôr
31.01.2009
Uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet obce nasledovne:
24.04.2008 suma 500 000 Sk
20.05.2008 suma 312 400 Sk
18.02.2009 suma 16 597 eur, čo je v prepočte 500 000 SK
Z uvedeného vyplýva, že kupujúci neskorým zaplateným poslednej sumy 500 000
Sk, čiže 16 597 eur nedodržal bod III. Uzatvorenej zmluvy, nakoľko a zaviazal
uhradiť zvyšok kúpnej ceny najneskôr do 31.01.2009

Príjem z predaja pozemkov bol v plnej výške zapracovaný do kapitálových príjmov
rozpočtu na rok 2007, 2008, 2009

V súvislosti s výstavbou obytnej zóny „Pod lipami“ sa obec zaviazala
Zabezpečiť dobudovanie ČOV a časti obecnej kanalizácie takým spôsobom
a v takom čase, aby mohla byť obytná zóna „Pod lipami“ domovými prípojkami
napojená na obecnú kanalizáciu a ČOV – uvedené bolo prijaté uznesením č.
110/2008 ako 2. zmena rozpočtu.
3.
Kontrola vybavovania podnetov v zmysle § 11 ods. 4-7 a § 12 zákona
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
Hlavný kontrolór je zodpovednou osobou pre obecný úrad a pre všetky rozpočtové
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V tomto prípade i pre ZŠ s MŠ Jarok.
Konštatujem, že v roku 2015 nebol prijatý žiaden podnet v zmysle uvedeného
zákona. Kontrola je bez kontrolných zistení.

V Jarku, dňa 01.03.2016

Bc. Oľga Švihoríková
hlavný kontrolór obce Jarok

Správa HK z kontrolnej činnosti za rok 2015

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladám OZ
V Jarku Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015

V roku 2015 boli vykonané a ukončené nasledujúce kontroly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 14.08.2015
Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 16.10.2015
Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 11.12.2015
Kontrola plnenia prijatých uznesení predkladaná dňa 30.12.2015
Plán kontrolnej činnosti HK na II. q 2015
Počas roka 2015 som bola osobou zodpovednou na vybavovanie podnetov v zmysle § 11 ods.
4-7 a § 12 zákona 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach s oznamovaním protispoločenskej
činnosti pre Obecný úrad Jarok a ZŠsMŠ Jarok
Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2016-2018
Následná kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach obecnej
samosprávy – vedenie pokladne za rok 2015
Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2015, uvedená kontrola prebieha, o jej
výsledku bude OZ informované na najbližšom zasadnutí.
Stanovisko HK k prijatiu návratných zdrojov financovania - sledovanie stavu a vývoju dlhu
v zmysle § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Kontrola došlých faktúr na oddelení finančnej účtarne za rok 2015
Účasť na konferencii HK v Podbanskom
Účasť na školení Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola v územnej samospráve
Účasť na zasadnutí OZ, komisiách a pracovných stretnutiach OZ v roku 2015
Následná kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení so zverenými prostriedkami v ZŠ s MŠ Jarok prebieha, o výsledku kontroly bude
OZ informované na najbližšom zasadnutí.
Poskytovala som metodické usmernenia pre ZŠ s MŠ Jarok
Poskytovala som metodické usmernenia pre Obecný úrad Jarok
Spravovala a zodpovedala som podnety a otázky občanov obce Jarok na mailovej adrese
hlavnykontrolor@jarok.sk
Na základe uznesenia č. 75/2015 z 14.08.2015 bola vykonaná kontrola preskúmania
odpredaja pozemkov v časti „Pod lipami“

V Jarku, dňa 01.03.2016

Bc. Oľga Švihoríková
Hlavný kontrolór obce Jarok

