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Soráva Ofinancnei kontrole c.1Lmt1 ,__. .-!,-,-~ ..

. Kontrolabola vykonanáv kontrolovanomsubjekte- Obec Nižný Krucov, ICO:
00332615, v case od 05.05.2017 do 18.05.2017.

. ;Kontrolovanýsubjekt zastupujú: Mgr. Vladimíra Hennanovská - starostka obce

. Pri kontrole boli za kontrolovaný subjekt prítomní zamestnanci: Ivana Vacelová,
Zuzana Boršcová Žipajová.

Na základe schváleného a potvrdeného plánu kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2017 a v zmysle § 18d a 18f zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien vykonal hlavný kontrolór obce Nižný Krucov Bartolomej
Marcincin: kontrolu nakladania s financnými prostriedkami obce Nižný Krucov (dalej
len "obec") a dodržiavania rozpoctových pravidiel vobci za obdobie roku 2016
a obdobie január až. marec 2017.

Ciel kontrolv:
preverit zákonnost nakladania s financnými prostriedkami obce, ako aj dodržiavanie
vnútorných predpisov obce.

Opis zistených skutocností

A. kontrola dodržiavania zákona c. 357/2015 Z. z. o fmancnej kontrole a vnútornom
audite pri vykonávaní základnej financnej kontroly - kontrola úctovných a
pokladnicných dokladov obce za obdobie január až december roku 2016 a za obdobie
január až marecroku 2017

Kontrolnézistenia:
1. Kontrolou bolo zistené, že základná financná kontrola bola vykonávaná bud výlucne

starostkou obce, ako štatutárnym zástupcom obce, alebo spolu so starostkou základnú
financnú kontrolu vykonával Ján Hennanovský - zástupca starostky obce, a to napriek
tomu, že obecné zastupitelstvo (dalej len "OZ") výkonom základnej financnej
kontroly poverilo uznesením císlo 38/2017 poslanca OZ Jána Carabu. Opísaným
konaním tak došlo k porušeniu § 7 ods. l a 2 z. c. 357/2015 Z. z., v zmysle ktorého:
,,(1) Základnou financnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovat vždy
súlad každejfinancnej operácie alebojej casti so skutocnostami uvedenými v § 6 ods.
4 napríslušných stupnoch riadenia.
(2) Základnú financnú kontrolu \)'konáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy
alebo ním urcený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec
zodpovedný za rozpocet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné
cinnosti podla povahy financnej operácie alebo jej casti podla rozhodnutia
štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a
nemôže zabezpecit \)'konanie základnej financnej kontroly svojimi zamestnancami,
\)'konáva základnú financnú kontrolu starosta a asponjedna ináfyzická osoba, ktorú
schvaluje obecné zastupitelstvo uznesením."

2. Ani na jednom príjmovom/výdavkovom doklade, ci na likvidacných listoch faktúr nie
je uvedené Vyjadrenieosobyvykonávajúcej základnú financnú kontrolu zodpovedného
pracovníka, co je v rozpore s § 7 ods. 3 zákona c. 357/2015Z.z., v zmysle ktorého:
,,(3) Osoby podla odseku 2 \)'konávajúce základnú financnú kontrolu potvrdzujú na
doklade súvisiacom s financnou operáciou alebo jej castou súlad so skutocnostami
uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu
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vykonania základnej financnej kontroly a vyjadrenia, ci je, alebo nie je možné
financnú operáciu alebojej cast vykonat: v nej pokracovat alebo vymáhat poskytnuté
plnenie, ak sa financná operácia alebo jej cast už vykonala. "

Návrh na oDatrenie:
Požiadat poslanca Jána Carabu, ktorý bol výkonom základnej kontroly schválený
OZOvykonanie základnej financnej kontroly za obdobie roku 2016 až do súcasnosti, a to
v zmysle § 7 zákona c. 357/2015 Z. z.

B. súlad cerpania f"mancných prostriedkov so schváleným rozpoctom obce na rok 2016,
rozpoctového provizória na obdobie január - marec 2017, efektívnost nakladania
s prostriedkami obce a efektívnost nakladania s majetkom obce za uvedené obdobie:

Kontrolné zistenia:
Kontrolou boli vybrané nákladové položky, a to:

nák1adyna právne služby
náklady na cestovné náhrady
úhrady faktúr za verejné obstarávania
úhrady faktúr za vypracovanie a odoslanie žiadostí (projektov) obce na poskytnutie
financných prostriedkov z fondov EÚ a zo štátneho rozpoctu.

1. Náklady na právne služby: na právne služby mala obec v schválenom rozpocte na
rok 2016 vyclenenú sumu 800 eur. Skutocné výdavky na právne služby za rok 2016
predstavovali sumu 4123,20 eur.Rozdiel za rok 2016 je +3323,20 eur. Na právne
služby má obec v rozpoctovom provizóriu na obdobie 1-3/2017 vyclenenú sumu 200
eur. Skutocné výdavky na právne služby za 1-3/2017 predstavujú sumu 600 eur.
Rozdiel za 1-3/2017je + 400 eur.

Z uvedených zistení vyplýva, že u právnyéh služieb sa realizovali úhrady
výdavkov, ktoré neboli v rozpocte schválené cím bolo porušené:

ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy
(583/2004 Z.z.), podla ktorého "obec hospodári s rozpoctovými prostriedl«Imi
podla schváleného rozpoctu"
ustanovenie § 13 ods. 2 zákona c. 583/2004 Z. z. , podla ktorého" rozpoctové
prostriedky môžepoužit len na úcely, na ktoré boli v rozpocte obce schválené."
ustanovenie § 19 ods. 4 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplne1Úniektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podla ktorého "je štatutárny orgán subjektu verejnej správy povinný
zabezpecit: aby sa verejné prostriedky uvolnovali iba v takej výške, aká zodpovedá
rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpocte subjektu verejnej správy ".

2. Náklady na cestovné náhrady: bolo zistené, že starostka obce ako aj jej
zástupcavykazovali pracovné cesty,ktoré nie sú odsúhlasené tak, ako to ukladá
uznesenie OZ císlo 62/2015 zo dna 13.11.2015 a opodstatnenost týchto pracovných
ciest nie je preukázaná (hlavne služobné cesty do Bratislavy súkromným vozidlom
s uvedením, že išlo o odovzdanie projektu, no projekty preukázatelne odovzdávala fi.
Octigon a.s., ktorá to obci aj fakturovala).K úctovným dokladom nie je doložená
žiadna správa z pracovnej cesty. V rozpocte obce na rok 2016 bola na cestovné
náhrady schválená suma 500 eur. Skutocné výdavky na cestovné náhrady za rok 2016
predstavovali sumu 3060 eur. Rozdiel za rok 2016 je +2560 eur.Všetky cestovné
výdavky boli preplácané v hotovosti z pokladne obce.
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Aj pri cestovných výdavkoch (náhradách) došlo k cerpaniu prostriedkov obce
nad rámec sumy schválenej v rozpocte obce na rok 2016 -konštatujem porušenie:

ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o rozpoctových pravidlách územnej
samosprávy (583/2004 Z.z.), podla ktorého "obec hospodári s rozpoctovými
prostriedkami podla schváleného rozpoctu"
ustanovenie§ 13 ods. 2 zákonac. 583/2004Z. z. , podla ktorého" rozpoctové
prostriedky môžepoužit len na úcely, na ktoré boli v rozpocte obce schválené"
ustanovenia § 19 ods. 4 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podla ktorého ,je štatutárny orgán subjektu verejnej správy
povinný zabezpecit: aby sa verejné prostriedky uvolnovali iba v takej výške,
aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpocte subjektu verejnej
správy".

J(onštatujem, že takýto spôsob úhrady cestovných výdavkov, ktoré schvaluje
a súcasne cerpá jedná a tá istá osoba, je nehospodárne a neefektívne nakladanie
s prostriedkami obce.

S olocné zistenie rinákladoch za rávne služb a nákladoch na cestovné
vVdavkv:bolo zistené, že starostka obce v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. § 11
ods. 4 písmeno b) vyhotovila a schválila rozpoctové opatrenie c. 1/2016 zo dna
30.01.2017 k rozpoctu na rok 2016, ktorým upravila (presunula) prostriedky z položky
0451 na položky 0111 rozpoctu v rozpore so schváleným rozpoctom na rok 2016.
Tým porušila: ustanovenie § 14 ods. 1 zákona c. 583/2004 Z. z., podla ktorého zmeny
rozpoctu schvaluje orgán obce príslušný podla osobitných predpisov. Príslušným
orgánom obce, ktorému prislúcha schvalovat rozpocet obce a jeho zmeny je podla
zákona 369/1990 § 11 ods. 4 písmeno b) Obecné zastupitelstvo.

Takéto konanie je porušením financnej disciplíny podla § 31 z.c. 523/2004 Z.z.
a nezákonným zásahom do cinnosti iného orgánu obce (OZ), za ktoré zodpovedá
starostka obce. 4

3. Náklady na úhrady faktúr za verejné obstarávania a úhrady faktúr za
vypracovanie a odoslanie žiadostí (projektov) obce na poskytnutie financných
prostriedkov z fondov EÚ a zo štátneho rozpoctu.

bolo zistené, že starostka obce bez scliválenia OZ podpísala mandátnu zmluvu s ti.
TENDER &Development, s.r.o., ktorá zabezpecila verejné obstarávania v súvislosti so
žiadostami (projektami) obce na poskytnutie financných prostriedkov z fondov EÚ a
zo štátneho rozpoctu (projekt revitalizácie domu smútku, výstavba chodníkov).
V rozpocte na rok 2016 neboli urcené prostriedky na projekt úpravy okolia domu
smútku. Obe verejné obstarávania boli realizované bez vedomia a schválenia OZ.
Spolu obec vyplatila ti. TENDER &Development, s.r.o. sumu 4900.- eur. Dalej bolo
zistené, že starostka obce bez schválenia obecným zastupitelstvom podpísala zmluvu
o poskytovaní služieb so spolocnostou Octigon, a.s. na sumu 1800,- eur/projekt. Spolu
obec vyplatila ti. Octigon, a.s. sumu 3600,- eur. Spolocnost Octigon, a.s. na základe
tejto zmluvy vypracovala a odoslala projekty za obec. Ani vypracovanie týchto
projektov nebolo prerokované a schválené OZ. konštatujem porušenie:

ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy
(583/2004 Z.z.), podla ktorého obec hospodári s rozpoctovými prostriedkami
podla schváleného rozpoctu"
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ustanovenie § 13 ods. 2 zákona c. 583/2004 Z. z. , podla ktorého "rozpoctové
prostriedky môžepoužit len na úcely, na ktoré boli v rozpocte obce schválené."
ustanovenia § 19 ods. 4 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podla ktorého ,,je štatutárny orgán subjektu verejnej správy povinný
zabezpecit: aby sa verejné prostriedky uvolnovali iba v takej výške, aká
zodpovedá rozsahuplnenia úloh zahrnutých v rozpocte subjektu verejnej správy".

Takéto konanie je porušením f"mancnejdisciplíny podl'a § 31 z.c. 523/2004Z. z.
a nezákonným zásahom do cinnosti iného orgánu obce (OZ), za ktoré zodpovedá
starostka obce.

4. Kontrolou bolo zistené, že obec (okrem vyššie uvedených zistem') v rozpore so
schváleným rozpoctom na rok 2016 použila financné prostriedky na :

,a) nakladanie s odpadmi: v rozpocte schválené 5000,- eur, skutocne cerpané
5486,06 eur

b) rozvoj obce: v rozpocte schválené 5225,- eur, skutocne cerpané 6289,16 eur
c) verejné osvetlenie: v rozpocte schválené 2160,- eur, skutocne cerpané 3014,73

eur

d) kultúrne služby: v rozpocte schválené 1550,- eur, skutocne cerpané 1659,89
eur

e) predprimáme vzdelávanie: v rozpocte schválené 32552,-eur, skutocne cerpané
36375,94 eur

f) vedlajšie služby: v rozpocte schválené 10712,- eur, skutocne cerpané 16655,49
eur

Tým došlo k porušeniu:
ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o rozpoctových pravidlách územnej
samosprávy (583/2004 Z.z.), podl'a ktorého "obec hospodári s rozpoctovými
prostriedkami podla schváleného rozpoctu"
ustanovenia § 13 ods. 2 zákona c. 583/2004 Z. z. , podla ktorého "rozpoctové

prostriedky môžepoužit len na úcely, na ktoré boli v rozpocte obce schválené"
ustanovenia § 19 ods. 4 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podla ktorého je ,,štatutárny orgán subjektu verejnej správy
povinný zabezpecit: aby sa verejné prostriedky uvolnovali iba v takej výške,
aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpocte subjektu verejnej
správy. "

Takéto konanie je porušením financnej disciplíny podla § 31 z.c. 523/2004 Z.
z., za ktoré zodpovedá starostka obce.

Návrh na ooatrenie:
V súlade so zákonom c. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a vnútornom audite vymáhat
náhradu za výdavky realizované v rozpore so schváleným rozpoctom od zodpovednej
osoby, ktorá svojim konaním porušila zákon.

***
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. a k lehote na
ravuzistenvch

Návrh správy o výsledku vykonanej kontroly bol kontrolovanému subjektu predložený
dna 18.5.2017. Kontrolovaný subjekt požiadal o predÍženie lehoty na podanie námietok ku
kontrolným zisteniam. Na základe tejto žiadosti bola urcená nová lehota na podanie
námietok - do 25.5.2017 do 15:00 hod. V tejto lehote starostka obce za kontrolovaný
subjekt podala námietky ku kontrolným zisteniam, ktorých znenie tvorí prílohu tejto
správy. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k podaným námietkam tvorí prílohu k tejto
správe.

.

Kontrolovaný subjekt zastúpený starostkou obce je povinný predložit písomný zoznam
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov ana odstránenie prícin ich
vzniku v lehote do 15.6.2017 do 15:30hod. na emailovú adresu hlavného kontrolóra
obce:bartolomeimarcincin@azet.sk

Príloh!::

1. Správa ofinancnej kontrole C.1/2017 (Návrh) zo dna 18.05.2017
2. Žiadost kontrolovaného subjektu o predlženie lehoty na podanie námietok zo dna

19.5.2017

3. Námietky kontrolovaného subjektu k návrhu Správy ofinancnej kontrole zo dna
25.05.2017

4. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Nižný Krucov kpodaným námietkam
kontrolovaného subjektu k návrhu Správy ofinancnej kontrole

Správa vypracovaná v Nižnom Krucove dna08.06.2017
--:::> .

---------.--..-

Bartolomej Marcincin
kontrolór obce

Potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom:

.p.~'.P.€:.i.?1.t %.~;~...............................................
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