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ZoO

Úplné znenie
Hlavný kontrolór obce Smižany
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Obec Smižany
Opatrenie MF SR Č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Opatrenie MF SR Č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
Obecné zastupitel'stvo
Telowchovná iednota Slovan Smižany
Uznesenie obecného zastupiteľstva
Výdavkový pokladničný doklad
Všeobecne záväzne nariadenie
Zákon Č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 01.01.2016 )
zákon Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov
Zákon Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od
18.04.2016 Zákon Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zmluva o dielo
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Zhrnutie:
Kontrola bola vykonaná na základe ročného plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR, do ktorého bola
zaradená na základe doručeného podnetu od občanov. Účelom kontroly bolo preverenie súladu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom obce.
Predmetom kontroly bolo preverenie rozpočtového hospodárenia, výsledkov hospodárenia, dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom
obce a vnútorný kontrolný systém.
Pri kontrole, ktorá bola vykonaná ako kontrola súladu, boli použité analytické a porovnávacie metódy,
. preskúmavanie dokladov, rozhovory so zamestnancami a štatutárom obce.
Kontrolou bolo zistené porušenie finančnej disciplíny spolu v sume 1 450,61 eur v dôsledku poskytnutia
preddavkov počas provizória v roku 2015.
Ďalšie
k informáciám.

nedostatky

vyplývali

z neplnenia

povinností

v zmysle

zákona

o slobodnom

prístupe

V oblasti dodržiavania povinnosti pri obstarávaní tovarov služieb a prác boli zistené nedostatky pri
aplikácii zákona o verejnom obstarávaní a to nevykonaním verejného obstarávania, nesplnením si zákonnej
povinnosti zverejnenia súhrnných správauzatváraním rámcových zmlúv na Bobu neurčitú.
Účtovaním o majetku realizovanom vo vlastnej réžii došlo k porušeniu opatrenia o postupoch účtovania
a zákona o účtovníctve. Nesprávne triedenie výdavkov malo za následok konanie v rozpore so zákonom
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Pri vykonaní inventarizácie majetku nebola zo strany obce splnená povinnosť vyplývajúca zo zákona
o účtovníctve.
V rozpore s podmienkami stanovenými vo vlastnom VZN ako aj povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy postupovala obec Smižany pri poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce.
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Podl'a poverenia predsedu NKÚ SR Č. 1681/01 z 26.09.2017 vykonali:
Ing. Anna Sováková, vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Miroslav Ferko, člen kontrolnej skupiny
Ing. Milan Piga, člen kontrolnej skupiny
kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Smižany, ktorej účelom bolo
preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedkami
a pri nakladaní s majetkom obce na základe doručených informácií a poznatkov od občanov.

Kontrola bola vykonaná v čase od 05.10.2017 do 01.12.2017 v kontrolovanom subjekte
Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany, IČO 00691721

za kontrolované obdobie: roky 2015 a 2016, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných
skutočností aj obdobie súvisiace so získanými informáciami, poznatkami a odporúčaniami doručenými NKÚ SR.
Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR Č. 39/1993 f. z. o Najvyššom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisova so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov
medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).
Predmetom kontroly bol rozpočet a záverečný účet, dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce a vnútorný kontrolný systém.
Počas výkonu kontroly bolo zistené

1.

Rozpočet a záverečný účet obce

Rozpočet obce na rok 2015 nebol podl'a § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy schválený do 31.12.2014. Do schválenia rozpočtu na rok 2015 obec hospodári la podl'a rozpočtu na
rok 2014. Počas rozpočtového provizória nebolo zistené prekročenie výdavkov v jednotlivých mesiacoch
rozpočtového roka 2015 vo výške 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Obec uhrádzala výdavky na zabezpečenie činnosti obce, výdavky na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov
a výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov.
Návrh rozpočtu na rok 2015, zostavený v zmysle § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol predložený OZ, ktoré ho schválilo uznesením Č. 23/3/2015 na zasadnutí konanom 26.02.2015
v členení podl'a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Programový rozpočet obce Smižany na rok 2015 bol navrhnutý ako prebytkový vo výške 124 350,00
eur. Prebytkový bežný rozpočet v sume 375482,84 eur bol navrhnutý na krytie schodku kapitálového vo výške
22331,96 eur a finančné operácie, ktoré obec plánovala na splátky úverov. V programovom rozpočte boli
výdavky rozdelené do 15 programov.
Obec Smižany zostavila viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
vrátane programov obce na tri rozpočtové roky. Základnou súčasťou rozpočtu bol návrh rozpočtu na rok 2015,
a rozpočty na roky 2016 a 2017, v ktorých boli údaje v rovnakom členení ako v roku 2015. Ďalej obsahoval
skutočné hospodárenie za roky 2013 a 2014. Obec vo viacročnom rozpočte uplatnila programové rozpočtovanie,
t.j. zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce na tri rozpočtové roky. Podobne bol
zostavený aj návrh rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový, v príjmovej časti celkom v sume
6458260,62 eur vo výdavkovej časti celkom v sume 6 333 910,62 eur. Zostavený rozpočet obce Smižany na rok
2015 bol členený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom schodky
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kapitálového rozpočtu v sume 22331,96 eur a finančných operácií v sume 287148,00 eur boli kryté prebytkom
bežného rozpočtu v sume 375 482,84 eur.
Kontrolou bolo zistené, že počas rozpočtového provizória výdavky v jednotlivých mesiacoch
rozpočtového roka neprekročili 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Bežné príjmy boli rozpočtované v sume 4 328 889,46 eur, z toho daňové príjmy v sume 2 602 826,00
eur, nedaňové príjmy v sume 179 204,66 eur. Príjmy kapitálového rozpočtu boli schválené v sume 2 071 024,04
eur, z toho vlastné príjmy v sume 210 510,00 eur boli tvorené z predaja pozemkov. Podstatnú časť kapitálových
príjmov v sume 1 860514,04 eur tvorili príjmy z poskytnutých tuzemských kapitálových grantov. Príjmové
finančné operácie boli rozpočtované v sume 58347,12 eur, z toho podstatnú časť 38000,00 tvoril príjem
z rezervného fondu. Prevod zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka bol do rozpočtu zahrnutý
v Sume20 347,12 eur.
Bežné výdavky boli schválené v sume 3953406,62 eur a kapitálové v sume 2093356,00 eur.
Výdavkové finančné operácie v sume 287 148,00 eur boli rozpočtované na splácanie prijatých úverov v sume
275988,00 eur, na splácanie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania v sume 11160,00 eur.

Rozpočet na rok 2016, schválený uznesením OZ č.138/11/2015 z 10.12.2015, bol zostavený ako
vyrovnaný, v príjmovej a výdavkovej časti celkom v sume 5 254 436,00 eur. Zostavený rozpočet obce Smižany
na rok 2016 bol členený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom schodok
finančných operácií v sume 688080,66 eur bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu.
Bežné príjmy boli rozpočtované v sume 4422 909,34 eur, z toho daňové príjmy v sume 2 708 750,00
eur, nedaňové príjmy v sume 194 410 eur. Príjmy kapitálového rozpočtu boli schválené v sume 831 526,66 eur,
z toho vlastné príjmy v sume 141 500,00 eur boli tvorené z predaja pozemkov. Podstatnú časť kapitálových
príjmov v sume 690 026,66 eur tvorili príjmy z poskytnutých tuzemských kapitálových grantov. Príjmové finančné
operácie rozpočtované neboli.
Bežné výdavky boli schválené v sume 4049694,34 eur a kapitálové v sume 516 661,00 eur. Výdavkové
finančné operácie v sume 688080,66 eur boli rozpočtované na splácanie prijatých úverov v sume 666920,66
eur, na splácanie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania v sume 11160,00 eur a splátku leasingu v sume
10000,00 eur.
Zostavený rozpočet obce v rokoch 2015 a 2016 bol rozpísaný v členení podľa programov
a podprogramov. Programový rozpočet definoval zámery programovapodprogramov
a stanovil konkrétne ciele
podľa prvkov podprogramu, s ukazovateľmi výkonnosti a merateľnými cieľovými hodnotami. Zdôrazňoval vzťah
medzi rozpočtovými výdavkami, očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov
a aktivít. V programoch boli definované zámery, ktoré sa mali dosiahnuť. Na úrovni podprogramov boli
definované ciele a merateľné ukazovatele, a aktivity s príslušnými komentármi. Výdavky boli rozvrhnuté v 15 tich
programoch členených na podprogramy.

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2015 je uvedený v tabuľke č. 1:
Tabul'ka č 1

veur
Prehl'ad o výsledku

Ukazovatel'
Príjmy spou
v tom: bežné príjmy
kapitálové príimy
príjmové finančné operácie
Výdavky spolu
v tom: bežné vÝdavky
kapitálové vvdavkv
vÝdavkové finančné operácie
Výsledok rozpočtového hospodárenia
vrátane finančných operácií (prebytok
+/ schodok-)
Bežný rozpočet (+, -)

rozpočtového

Schválený
rozpočet
na rok 2015

hospodárenie

Upravený
rozpočet
k 31.12.2015

obce k 31.12.2015 a k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2015

6458260,62
4328889,46
2071024,04
58347,12
6333910,62
3953406,62
2093356,00
287148,00
124350,00

6600491,68
4559076,32
1437713,05
603702,31
6600491,68
4197373,72
2115969,96
287148,00
0,00

6570236,97
4532003,73
1 562964,07
475269,17
6404025,52
4075818,06
2041065,15
287142,31
166211,45

375482,84

361 702,60

456185,67
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Schválený
rozpočet
na rok 2016
5254 436,00
4422909,34
831526,66
0,00
5254 436,00
4049694,34
516661,00
688080,66

373215,00

Upravený
rozpočet
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

5596783,27
4825624,29
705975,37
65183,61
5596783,27
4364389,18
482895,68
749498,41

5496774,55
4900861,04
530729,90
65183,61
5275819,25
4188296,44
338045,28
749477,53
220955,30

461235,11

712564,60
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Kapitálový rozpočet (+, -)
Finančné operácie (+, -)
Výsledok rozpočtového hospodárenia
po vylúčeni finančných operácií
(prebytok + I schodok-)

-22331,96
-228800,88
353150,88

-478101,08
188126,86
-21 915,41

-678256,91
316554,31
-316554,31

314865,66
-688080,66
688080,66

223079,69
-684314,80
684 314,80

192684,62
-684293,92
905249,22

Obec Smižany po skončení rozpočtového roka spracovala údaje o rozpočtovom hospodárení do
záverečného účtu obce, ktorý v obidvoch rokoch obsahoval povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu obce bol v obidvoch rokoch v zmysle §
9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zverejnený spôsobom obvyklým. Vobidvoch rokoch vypracoval HK k návrhu záverečného účtu stanoviská,
v ktorých odporučil schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Záverečný účet obce Smižany za rok 2015 bol prerokovaný na zasadnutí OZ 21.04.2016. OZ
uznesením Č. 172/15/2016 zobralo na vedomie správu audítora za rok 2015, stanovisko HK a finančnej komisie
k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2015. Zároveň uvedeným uznesením schválilo záverečný účet obce
Smižany za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad, prevod zostatku finančných operácii v sume
29702,02 eur do rezervného fondu, použitie zisku z podnikatel'skej činnosti v sume 28 859,86 eur na tvorbu
rezervného fondu, ponechanie prebytku príspevkovej organizácii na energie v sume 11,38 eur a potvrdilo
financovanie schodku rozpočtu obce Smižany za rok 2015 v sume 21 915,41 eur z rezervného fondu.
Záverečný účet obce Smižany za rok 2016 bol prerokovaný na zasadnutí OZ konanom 20.04.2017. OZ
uznesením Č. 308/23/2017 zobralo na vedomie_správu audítora za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
obce Smižany za rok 2016 a stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2016.
Uvedeným uznesením OZ schválilo záverečný účet za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad, použitie
prebytku rozpočtu v sume 168 740,28 eur a zisku z podnikatel'skej činnosti v sume 9 896,19 eur na tvorbu
rezervného fondu a ponechanie prebytku rozpočtu príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok
2016 v sume 46,43 eur na energie.
Kontrolou náležitostí a údajov uvedených v záverečnom účte za rok 2015 a v záverečnom účte za rok
2016 neboli zistené nedostatky.
vývoj zadlženosti obce v rokoch 2014 až 2016 je uvedený v tabuľke č. 2:
Tabul'ka č 2
Ukazovateľ
Celkový dlh obce v eur (§ 17 ods. 7 a 8
zákona Č. 583/2004 Z. z.)
Suma ročných splátok návratných
zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov v eur
Skutočné bežné príjmy za
predchádzaiúci rok v eur
Ukazovatele dlhu v %:
a)
§ 17 ods. 6 písm. a) zákona Č.
583/2004 Z. z.
§ 17 ods. 6 písm. b) zákona Č.
b)
583/2004 Z. z.
Dlh obce spolu (FIN 5 -04)
Počet obyvatel'ov k 31.12.
Dlh obce na 1 obvvatela v eur

31.122014
1375053,68

31.122015
1460966,07

Index
201512014
1,06

450369,52

303826,41

0,67

3913934,81

4113401,35

1,05

31.122015
1460966,07

31.12.2016
737857,68

veur
Index
201612015
0,51

303826,41

770075,69

2,53

4113401,35

4532003,73

1,10

35,13

35,52

x

35,52

16,28

x

11,51

7,36

x

7,36

19,99

x

1 670789,00
8785
190,19

1 745547,08
8803
198,29

1,04

1 745547,08
8803
198,29

1 231 717,25
8848
139,21

0,71

X
X

x
x

Ani v jednom roku celková suma dlhu neprekročila hranicu 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Ročné splátky návratných zdrojov financovania vrátane výnosov boli nižšie ako zákonom
stanovená hranica 25%. Ako vyplýva z tabul'ky Č. 2 zadlženosť obce v roku 2016 oproti roku 2015 poklesla.

2.

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
prostriedkami a nakladaní s majetkom obce
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2.1

Poskytovanie dotácií

Kontrolovaný subjekt počas roka 2015 poskytol zo svojho rozpočtu dotácie 12 subjektom v celkovej
sume 28000,00 eur a v roku 2016 ôsmim subjektom v celkovej sume 23 682,00 eur. Podmienky poskytovania
dotácií mala obec zapracované vo VZN obce Smižany č.. 81 o poskytovaní dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám z 27.12.2008, resp. vo VZN Č. 3/2015 obce Smižany o poskytovaní dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám. Uvedené uznesenie schválilo OZ s účinnosťou od 19.03.2015.
Preverením poskytnutých dotácií bolo zistené nasledovne:
Z rozpočtu obce bola poskytnutá dotácia Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Smižany na výmenu okien
li kostole Povýšenia Svätého Kríža v sume 5000,00 eur. Príjemca dotácie nepredložil v termíne do 15.11
predchádzajúceho roka žiadosť na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle podmienok stanovených vo
VZN Č. 81 čl. 3. Žiadosť o dotáciu bola vyhotovená 28.07.2015 a doručená na obecný úrad až po oznámení
obecného úradu Č. 1805/2015Ni z 30.06.2015 o schválení dotácie. To znamená, že predmetná dotácia bola
schválená bez predchádzajúcej žiadosti, preto nebola posudzovaná vo finančnej komisii a o jej poskytnutí
nerozhodla obecná rada v zmysle čl. 4 smernice. Uvedený postup nebol v súlade s čl. 3 a 4 VZN Č. 81
o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám, podľa ktorého obec môže poskytnúť dotácie na
základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby pôsobiacej na území obce. Žiadateľ uplatní
žiadosť na Obecnom úrade Smižany v termíne do 15. novembra predchádzajúceho roka. Podľa čl. 4 citovaného
VZN, poskytnutie dotácií podľa článku 2 ods. 5 posudzujú komisie obecného zastupiteľstva a odporučia
pridelenie výšky dotácie obecnej rade. Obecná rada na svojom zasadnutí rozhodne o poskytnutí dotácie.
Dotácia bola schválená obecným zastupiteľstvom na 3. zasadnutí OZ 26.02.2015 uznesením Č.
23/3/2015, ktorým bol schvaľovaný rozpočet obce na rok 2015 a to na základe poslaneckého návrhu zapracovať
do rozpočtu obce dotáciu v sume 5 000,00 eur na kostol Povýšenia Svätého Kríža. Návrh bol jednohlasne
schválený. Dotácia v uvedenej sume bola súčasťou schváleného rozpočtu bežných výdavkov kód 0840
Náboženské a iné spoločenské služby, rozpočtová podpoložka 642007 Cirkvi a náboženské spoločnosti a
programového rozpočtu na rok 2015.
Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej 06.08.2015, bol v čl. 3 zmluvy vymedzený účel
poskytnutia dotácie - výmena okien v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch. Vymedzenie účelu dotácie
bolo v súlade s čl. 2 ods. 5 písm. d) VZN Č. 81 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám,
podľa ktorého obec môže poskytnúť dotáciu na zachovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Uvedený
kostol Povýšenia Svätého Kríža je národnou kultúrnou pamiatkou zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového
fondu pod číslom 703.
Aj keď poskytnutie dotácie schválilo OZ v zmysle čl. 4 ods.4 písm. b) VZN, v zmluve o poskytnutí dotácie
bolo nesprávne uvedené poskytnutie dotácie v zmysle čl. 4 ods. 4 písm. a), podľa ktorého poskytnutie dotácie
schvaľuje starosta obce.
Ďalej boli preverené v obidvoch rokoch poskytnuté dotácie z rozpočtu obce pre TJ Slovan. V roku 2015
výška poskytnutej dotácie činila 78,57 % z celkovej poskytnutej sumy dotácií. V roku 2016 to bolo 97,10 %.
Na základe doručenej žiadosti o dotáciu, ktorá obsahovala vyčíslenie výšky požadovaných finančných
prostriedkov pre futbalový oddiel v sume 21 000,00 eur, pre šachový oddiel 1 500,00 eur, pre stolnotenisový
oddiel 1 000,00 eur, pre obecnú ligu 300,00 eur, pre turnaj rómskych mužstiev 300,00 eur bola TJ Slovan
schválená dotácia v roku 2015 spolu v sume 22 000,00 eur. Pritom žiadosť neobsahovala zdroje financovania TJ
Slovan, čím nebola splnená podmienka čl. 3 ods. 2 písm. c) VZN 81 z 27.12.2008. Dotácia bola v roku 2015
schválená uznesením OZ Č. 25/03/2015 z 26.02.2015. Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená 02.03.2015.
Účelom zmluvy bolo určenie finančných príspevkov na rozvoj a zvyšovanie úrovne športu v obci
a získavanie mládeže k športovaniu a využívaniu voľného času na existujúcich športoviskách, prípadne aj
novovybudovaných. Finančný príspevok bol určený na jednotlivé športové aktivity v zmysle zmluvy pre všetky
mužstvá šachového oddielu v sume 750,00 eur na aktivity súťažné zápasy a šachovú ligu Spiša. Na súťažné
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zápasy jednotlivých mužstiev futbalového oddielu v sume 3500,00
občerstvenie a poplatky futbalovému zväzu.

eur, na štartovné, cestovné, stravné,

Na zabezpečenie prípravy a na prevádzkové náklady futbalového štadióna bola určená suma 17750,00
eur, z toho na prípravu futbalistov na jarnú časť sezóny a ich materiálne vybavenie suma 1 022,00 eur, na
starostlivosť o hraciu plochu suma 400,00 eur a materiálne vybavenie futbalistov na jesennú časť sezóny suma
400,00 eur. Na údržbu areálu a technických zariadení štadióna bola určená suma 700,00 eur, na prevádzkové
náklady (elektrina, plyn, voda, mzda hospodára, nájomné za tribúnu) suma 14428,00 eur a na náklady za
vedenie účtovníctva suma 800,00 eur.
Napriek vyššie uvedenému účelovému určeniu výdavkov bola v zmluve o poskytnutí dotácie v čl. VI.
'dohodnutá možnosť zmeny účelového určenia presunom medzi prevádzkovými výdavkami, s uvedením, že "účel
zmluvy je len orientačný a je povolené prekročenie a presun rozpočtovaných výdavkov v rámci aktivít a v rámci
prevádzkových výdavkov zvlášť". Pritom ďalej bolo dohodnuté, že "uskutočnenie plánovaných aktivít je záväzné
a v prípade ich neuskutočnenia je prijímatel' povinný dotáciu vrátiť. Zmena aktivít s požiadavkou na zmenu účelu
použitia musí byť schválená poskytovatel'om dodatkom k zmluve".
Vzhl'adom na skutočnosť, že šachový oddiel tvorili dve mužstvá a vo futbalovom oddiele pôsobilo šesť
mužstiev stanovenie aktivít na súťažné zápasy všetkých mužstiev bolo vel'mi všeobecné, taktiež dohodnuté
Záverečné ustanovenia v čl. VI zmluvy negovali účelové určenie konkrétnych súm dotácie na konkrétne akcie,
úlohy a účel použitia, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtovýth pravidlách územnej samosprávy.
Obdobne obec postupovala aj v roku 2016.
Kontrolou bolo zistené, že z rozpočtu obce boli TJ Slovan poskytnuté finančné prostriedky na prevádzku
pred schválením rozpočtu na rok 2015 ako aj pred podpísaním zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015.
Finančné prostriedky v celkovej sume 1 450,61 eur mali charakter preddavku. Zmluva o poskytnutí dotácie bola
podpísaná 02.03.2015, pričom prvý preddavok v sume 927,61 eur bol poskytnutý 23.01.2015 a 19.02.2015 druhý
preddavok v sume 523,00 eur.
Poskytnutie dotácie formou preddavku počas rozpočtového provizória bolo v rozpore § 11 ods. 1
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého počas rozpočtového provizória obce nemôže
poskytovať dotácie podl'a § 7 ods. 4 uvedeného zákona. Obec tým, že nedodržala ustanovený spôsob nakladania
s verejnými prostriedkami porušila finančnú disciplínu v sume 1 450,61 eur v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

2.2

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov
Rekonštrukcia chodníka na ul. Slovenského raja, Smižany.

Rekonštrukcia bola vykonaná na základe ZoD Č. 3/2015 zo 06.05.2015 spoločnosťou FAJASTAV,
s. r.o., Iliašovce 56 v sume 8 549,80 eur s DPH a dodatku Č. 1 zo 04.06.2015 v sume 2 508,00 eur s DPH, spolu
v sume 11 057,80 eur s DPH. Úhrada za stavebné práce v sume 11 825,98 eur s DPH, vyfakturované vo faktúre
Č. 1500020 z 02.07.2015 bola zaúčtovaná 08.07.2015 účtovným dokladom Č. FD03-000012, čo znamená, že za
dielobola uhradená zhotovitel'ovi navýšená cena o 768,18 eur.
Rozšírenie inžinierskych sieti pre ISV v Rómskej osade Smižany SO 02 - kanalizácia
Kontrolovaný subjekt uzatvoril ZoD Č. 2/2010 z 09.02.2010 so spoločnosťou FAJA - Jozef Fábry,
lliašovce 56 ako dodávatel'om, ktorej predmetom bolo "Rozšírenie inžinierskych sieti pre ISV v Rómskej osade
Smižany SO 02 - kanalizácia v sume 104441,44 eur bez DPH t. j. v sume 124 285,31 eur s DPH s termínom
plneniadesať dní po odovzdaní staveniska do šiestich mesiacov od začatia prác. Dodatok Č. 1, bol podpísaný
z dôvodu zvýšenia sadzby DPH z 19% na 20% 14.01.2011. Na základe uvedeného sa cena za dielo vrátane
DPHnavýšila na sumu 125 329,73 eur. Následne kontrolovaný subjekt zatvoril 08.01.2015 Dodatok Č. 2 k ZoD Č.
2/2010, v ktorom sa cena za dielo znížila oproti pôvodnej cene 028635,36 eur vrátane DPH. Nástupnickou
spoločnosťous ktorou bol podpísaný Dodatok Č. 2 sa stala spoločnosť FAJASTAV, s. r. 0., Iliašovce 56, ktorá
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právne nástupníctvo oznámila kontrolovanému
uskutočnilo 27.12.2012).

subjektu 07.01.2013 (uzavretie zmluvy o kúpe spoločnosti sa

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uhradil faktúry zhotoviteľovi za stavbu rozšírenie
inžinierskych sieti pre IBV v Rómskej osade Smižany SO 02 kanalizácia celkom v sume 97409,00 eur s DPH, na
základe faktúry Č. 1500010 z 15.04.2015 v sume 32 555,72 eur s DPH, faktúry Č. 1500038 z 11.12.2015 v sume
48704,50 eur s DPH, faktúry Č. 1500007 z 24.03.2015 v sume 16 148,78 eur s DPH. Pritom Dodatok Č. 2 k ZoO
Č. 2/2010 bol uzatvorený na sumu 96694,37 eur s DPH, čo znamená, že za dielo bola uhradená zhotoviteľovi
navýšená cena o 714,63 eur s DPH.
Dodávka a montáž NN vedenia pre IBV Pánsky kruh Smižany -1 etapa
Podobne v roku 2016 obec Smižany uhradila za dodávku a montáž NN vedenia pre IBV Pánsky kruh
Smižany -1 etapa, vetva Č. 5 spoločnosti ELKOSTAV KM, s.r.o., Za kaštieľom 130711, Smižany, vyššiu sumu ako
bola dohodnutá v ZoO Č. ZD1/2016. Celková dohodnutá cena diela bola 11 980,63 eur bez DPH. Bez uzatvorenia
dodatku k ZoO z dôvodu navýšenia rozsahu prác, bola dodávateľom vyfakturovaná cena za diela v sume
12578,58 eur bez DPH, čo predstavovalo prekročenie dohodnutej ceny o 597,95 eur bez DPH.
Vo vyššie uvedených prípadoch obec tým, že neuzatvoril a písomné dodatky k ZoO na práce vykonané
vo väčšom rozsahu ako boli dohodnuté v ZoO nepostupovala v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa
ktorých bolo možné meniť a doplňať obsah zmlúv len formou písomných docaíkov.
Akceptovanie navýšenej fakturovanej ceny plnenia oproti cene dohodnutej v zmluve, bez vyhotovenia
písomných dodatkov, v zmysle § 9 ods. 1 a s účinnosťou od 01.01.2016 v zmysle § 7 ods.1 zákona o finančnej
kontrole, poukazuje na formálny prístup k vykonávaniu predbežnej resp. základnej finančnej kontroly.
V prípade financovania dodávky a montáže verejného osvetlenia pre IBV Pánsky kruh Smižany 1etapa, postupovala hospodárne, keď za zmluvne dohodnutú celkovú cenu diela v sume 36 286,39 eur bez
DPH, z dôvodu zníženia rozsahu prác uhradila sumu 32 551,73 eur bez DPH, čo predstavovalo úsporu výdavkov
v sume 3 734,66 eur.

2.3

Verejné obstarávanie

Obec Smižany mala v kontrolovanom období rokov 2015 a 2016 platnú "Internú smernicu Č. 31/2013,
ktorou sa upravuje a doplňa postup pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a stavebných
prác".Smernica nadobudla účinnosť, po schválení starostom obce, od 01.10.2013.
Kontrolou bolo zistené, že obec si v čl. 7 ods. 1 bod 1.1 smernice stanovila postup pre obstarávanie
tovarov a služieb v hodnote rovnej alebo nižšej ako 1 000 eur a prác v hodnote rovnej alebo nižšej ako 5 000 eur
priamym zadávaním zákaziek bez prieskumu trhu. "V rámci uvedeného limitu zodpovedný zamestnanec obce,
alebo organizačnej zložky zabezpečí predmet zákazky priamym zadaním na základe vlastného výberu a
prieskumu trhu, pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup v obchodnej sieti s
jedným vybraným dodávateľom. Hospodámosť nakladania s finančnými prostriedkami je zabezpečená
predbežnou finančnou kontrolou". Uvedený bod smernice svojím obsahom nezodpovedal § 9 ods. 1 a 3 zákona
o verejnom obstarávaní, t.j. povinnosť verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto
zákona. Pritom pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp
nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti".
Nevykonané verejné obstarávanie
Obec nevykonala verejné obstarávanie na nákup tovaru, služieb a na zabezpečenie stavebných prác
utýchto komodít:
V roku 2015:
• Oprava ciest na Pánskom kruhu, vykonaná spoločnosťou MIGI, spol. s r. o., Matejovce nad Hornádom
96 v sume 4 991,38 eur s DPH.
• Oprava prístupovej cesty na Pánsky kruh, vykonaná spoločnosťou FAJASTAV, s. r. o., lliašovce 56.
Hodnota plnenia bola v sume 3 454,80 eur s DPH.
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Č.

Kontrolovaný subjekt vo vyššie uvedených prípadoch postupoval v zmysle schválenej internej smernice
31/2013 o verejnom obstarávaní.
•
•

•
•

•
•
•
•

Dodanie tovarov a služieb na aktivačnú činnosť od spoločnosti AGRO - SPiŠ s. r. o., Smižany v sume
5883,35 eur s DPH.
Dodanie tovarov - železiarsky tovar, náradie na aktivačnú činnosť od spoločnosti ŽELEZIARSTVO
U ŠIRILU v sume 12 861,60 eur s DPH.
V roku 2016:
Nakladanie a odvoz zeminy z lokality Panský kruh v Smižanoch podl'a dohody z 24.05.2016. Hodnota
plnenia bola v sume 5 181,00 eur s DPH.
Inštalatérske práce - drobné opravy a opravy v rámci havarijného stavu vykonané spoločnosťou Kunzo
plus s. r. o, Spišská Nová Ves a spoločnosťou Beregházy Milan, Spišská Nová Ves. Väčšina opráv bola
uskutočňovaná v oblasti ÚK, TÚV, vodovodov a kanalizácií pod 1 000,00 eur bez DPH v zmysle
schválenej Internej smernice Č. 31/2013 o verejnom obstarávaní.
Služby a práce vykonané spoločnosťou Kunzo plus na výmenu EOV 80 (bojlerov na teplú vodu)
v bytoch s nižším štandardom v celkovej sume 2 596,89 eur.
Výmena šúpatiek na rozvodoch ÚK v kotolni v sume 5937,80 eur vyfakturované spoločnosťou
Beregházy Milan, Spišská Nová Ves.
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu rozvodov ÚK fa TÚV z kotolne za Kaštiel'om v sume
16 866,00 eur.
Nákup potravín pre Školskú jedáleň pri MŠ Ružová ulica 1197/9 a Školskú jedáleň pri MŠ Zelená ulica,
Smižany v roku 2015 a 2016.

Obec tým, že vo vyššie uvedených prípadoch nevykonala verejné obstarávanie v roku 2015 v sume
27191,13 eur s DPH a v roku 2016 nevykonala verejné obstarávanie v sume 30581,69 eur s DPH konala
v rozpore s § 9 ods. 1 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a s účinnosťou od 18.04.2016 v rozpore s § 10
ods. 1 a 2 uvedeného zákona.
Rekonštrukcia chodníka na ul. Slovenského raja, Smižany
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na základe predložených ponúk, s predkladatel'om
najvýhodnejšej ponuky spoločnosťou FAJASTAV, s. r. o., lIiašovce 56, v sume 9854,00 eur bez DPH dohodol
v priebehu verejného obstarávania zmenu rozsahu prác, pričom suma novej ponuky bola oproti pôvodnej ponuke
nižšia 02730,00 eur celkom v sume 7 124,00 eur bez DPH. Nová cenová ponuka bola obci predložená až
06.05.2015. Vyhodnotenie cenových ponúk z 05.03.2015 obsahovalo už hodnotenie novej dohodnutej ponuky
s nižším rozsahom prác v porovnaní s dvoma ponukami s pôvodným rozsahom prác.
Ďalej bolo zistené, že ZoD Č. 3/2015 bola podpísaná na sumu 8 549,80 eur s DPH, čo bola o jedno euro
vyššia suma ako cenová ponuka víťazného uchádzača po zmene dohodnutého rozsahu prác. Kontrolovaný
subjekt uvedeným konaním porušil princíp transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a diskriminácie, čím konal
v rozpore s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
VO bolo uskutočnené 24.02.2015 v obecnom úrade Smižany, prieskumom trhu - zákazkou podl'a § 9
ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný subjekt neurčil predpokladanú hodnotu zákazky a tým konal
v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom uvedeného VO uzatvorenie rámcovej zmluvy
so spol. LASACHI s.r.o., Prešov na vykonávanie procesov VO a poradenskú činnosť v uvedenej oblasti s dobou
trvania štyri roky od platnosti zmluvy (27.02.2015) alebo do vyčerpania sumy 23 880,00 eur s DPH. Zmluva
nadobudla účinnosť 28.05.2015. Hodnota plnenia vyplývajúca z rámcovej zmluvy do 30.12.2016 bola v sume
8811,40 eur s DPH. Obec nevystavovala písomné objednávky na jednotlivé procesy verejného obstarávania,
ktoré boli realizované poskytovatel'om (lBV Panský kruh, Smižany - STL plynovod - l. etapa - 1. časť v sume
3671,40 eur s DPH, Stavebné úpravy a zateplenie MŠ na Ružovej ul. v sume 4 000,00 eur s DPH,
Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania na predmet zákazky Revitalizácia centra obce
Smižany v sume 1140,00 eur s DPH a tým došlo k porušeniu čl. III. Rámcovej zmluvy (INE - 036/2015).
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Kontrolovaný subjekt splnomocnil 22.07.2015 spoločnosť LEDAS, s. r. o., Bratislava (v zmysle internej
smernice Č. 31/2013 o verejnom obstarávaní) na vykonanie verejného obstarávania na dodávatel'a stavebných
prác a dodávatel'a služby na výkon činnosti stavebného dozoru na projekt "Protipovodňová ochrana obce
Smižany - úsek Č. II" v sume 1 000,00 eur s DPH, pritom mal so spoločnosťou LASACHI s. r. o., Prešov, od
27.02.2015 uzatvorenú Rámcovú zmluvu na vyššie uvedenú činnosť. Obec v uvedenom prípade postupovala v
zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní a nevykonala verejné obstarávanie, čo nebolo v súlade s § 9
ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Ďalej bolo zistené, že pre obec v rokoch 2015 a 2016 zabezpečoval verejné obstarávanie Rastislav
Olejník - Marmart, Dolný Smokovec 81, Vysoké Tatry na výber dodávatel'ov elektriny a plynu na základe
objednávky č.8/1500146 z 30.07.2015 v dohodnutej sume 1197,12 eur s DPH a na základe objednávky
Č. 9/1600221 z 23.09.2016 na výber dodávatel'ov elektriny a plynu na rok 2017 bez uvedenia hodnoty zákazky.
Verejné obstarávanie bolo vykonané priamym zadaním v zmysle Internej smernice Č. 31/2013
o verejnom obstarávaní, čo nebolo v súlade § 9 ods. 1 a 3 a § 10 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podl'a vyjadrenia kontrolovaného subjektu obec oslovila telefonický spoločnosť LASACHI s požiadavkou na
zabezpečenie verejného obstarávania, ktorá ju nebola schopná v požadovanom čase zabezpečiť. Z uvedeného
dôvodu bola obec nútená osloviť iného dodávatel'a služby.
Dodanie tovarov a služieb - na aktivačnú činnosť
Kontrolou boli prekontrolované dodávky železiarskeho tovaru a náradia na aktivačnú činnosť a na
dodávku potravín - pekárenských výrobkov, ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, mäsa a mäsových výrobkov pre
Školskú jedáleň pri MŠ Ružová ulica 1197/9 a Školskú jedáleň pri MŠ Zelená ulica, Smižany v roku 2015 a 2016.
Kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, keď uzatvoril Rámcové
kúpne zmluvy so spoločnosťami AGRO - SPiŠ s. r. o., Smižany, ŽELEZIARSTVO U ŠIRILU a na dodávku
potravín - pekárenských výrobkov, ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú
jedáleň pri MŠ Ružová ulica 1197/9 a Školskú jedáleň pri MŠ Zelená ulica, Smižany v roku 2015 a 2016 bez
uvedenia hodnoty zákazky a predpokladaného množstva predmetu zákazky, čím došlo k porušeniu § 11 zákona
o verejnom obstarávaní.
V prípade uzatvorených rámcových zmlúv na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 30.04.2015 so
spoločnosťou Domäsko s. r. o., Lieskovec Č. INE - 032/2015 a INE - 034/2015 na dobu neurčitú obec konala
v rozpore s princípom nediskriminácie, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Taktiež bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejňoval v profile raz štvrťročne Súhrnné správy
o zákazkách podl'a § 9 ods. 9 a zákaziek nízkymi hodnotami podl'a § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
za obdobie štvrtého štvrťroka 2015 a rok 2016, čím konal v rozpore s uvedenými ustanoveniami. Súhrnné správy
boli zverejnené v priebehu kontroly NKU SR.
Ďalej obec postupovala v rozpore s § 9 ods. 9 a § 117 ods. 2, keď nezverejnila v profile raz štvrťročne v
Súhrnnej správe o zákazkách nasledujúce verejné obstarávania:
• Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smižany pre rok 2015 a 2016,

2.4

•

Starostlivosť o verejné osvetlenie v obci Smižany v roku 2016 a 2017,

•

IBV Smižany - rómska osada, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy.
Zverejňovanie

Kontrolou vynaložených výdavkov bolo zistené, že obec v nižšie uvedených prípadoch realizovala
stavebné práce a služby na základe objednávok, ktoré neobsahovali predpokladaný alebo dohodnutý rozsah
prác ako aj cenu za objednané plnenie:
•
Č. 8/1500212 z 23.10.2015 na opravu panelov vianočnej výzdoby,
•
Č. 8/1500073 zo 06.05.2015 na výmenu rozvádzača
•
Č. 8/1500032 z 03.03.2015 na opravu prístupovej cesty
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

8/1500055
8/2010092
Č. 8/1500167
Č. 9/1600136
Č. 9/1600272
Č. 9/1600273
Č. 9/1600111
Č. 9/1600151
Č. 9/1600228
Č. 9/1600049
Č. 9/1600285
Č. 9/1600078
Č. 9/1600079
Č. 9/1600209
Č. 9/1600243
Č. 9/1600050
Č. 9/1600098
Č. 9/1600122
Č.

Č.

z 30.03.2015 na dovoz kanalizačného poklopu
z 21.05.2015 na asfaltovanie výtlkov v obci
zo 04.09.2015 na dodávku betónu
z 30.05.2016 na nakladanie a odvoz zeminy
z 18.11.2016 na rozšírenie staveniskovej komunikácie
z 18.11.2016 na oprava stavenískovej komuníkácíe
z 05.05.2016 na asfaltovanie výtlkov v obci
z 13.06.2016 na výmenu šupatiek na rozvodoch UK
z 30.09.2016 na dodanie občerstvenia pre účastníkov behu ulicami obce Smižany
z 24.02.2016 na opravu havarijného stavu strechy Radnice
z 01.12.2016 na asfaltovanie prepadnutej plochy autobusovej zastávky
z 23.03.2016 na vypracovanie geom. plánu na rozčlenenie pozemkov v lokalite JAMA
z 31.03.2016 na stavebné práce súvisiace s vlhnutím tribúny v areáli TJ Slovan
z 26.08.2016 na preloženie svietidiel VO,
z 13.10.2016 na dodanie 3 ks skriniek bezdrôtového rozhlasu,
z 25.02.2016 na vykonanie energetického auditu a energetický certifikát radnice
z 19.04.2016 na nákup darčekových predmetov Olympiáda Kamienica
zo 17.05.2016 na osadenie vpustí

Zverejnením objednávok bez celkovej hodnoty alebo maximálnej odhadovanej hodnoty objednaného
plnenia, obec konala v rozpore s § 5b ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Bez uvedenia hodnoty plnenia v objednávkach nie je možné vykonať porovnanie súladu vykonávaných
finančných operácií s rozpočtom obce, v zmysle § 9 ods. 1 a s účinnosťou od 01.01.2016 v zmysle § 7 ods.1
zákona o finančnej kontrole, z čoho vyplýval vo vyššie uvedených prípadoch formálny prístup k vykonávaniu
predbežnej finančnej kontroly. Nedohodnutie ceny sa javí ako riziko pri čerpaní výdavkov z rozpočtu obce.
Nezabezpečenie dostatočného popisu objednaného plnenia z hradiska množstva a ceny pri nákupoch
majetku, materiálov a služieb, môže viesť k nákupom za nekonkurenčné ceny a tým k porušeniu povinnosti
zachovávať hospodárnosť pri použití verejných prostriedkov.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec v kontrolovanom období rokov 2015 a 2016 nezverejnila faktúry
v nižšie uvedených prípadoch, čím konala v rozpore s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe
k informáciám.:
• faktúra Č. 9136/2015 - Camea Computer systém - renovácia tonera 28,56 eur,
• faktúra Č. 9063/2015 - komunálne služby P. Tatarko - kominárske práce 40,00 eur
• faktúra Č. 2413/2015 - Združenie vlastníkov lesa Smižany - nájomné za pozemky 248,54 eur
• faktúra Č. 2036/2015 - PD Čingov, Smižany - zimná údržba cestných komunikácií 105,00 eur
2.5

Obstaranie majetku vo vlastnej réžií

Kontrolou bolo zistené konanie obce v rozpore s opatrením o postupoch účtovania v prípade účtovania o
majetku vytvoreného vlastnou činnosťou. Išlo o nákup materiálu, použitý pri rekonštrukcii, ktorý bol pri obstaraní
nesprávne zatriedený v rámci kapitálových výdavkov. Pritom pri majetku vytvorenom vlastnou činnosťou, sa
práce a dodávky, zaúčtované na ťarchu nákladov aktivujú v prospech účtu 624-Aktivácia dlhodobého hmotného
majetku.
Výdavky na obstaranie materiálu, ktorý bol použitý pri stavebných prácach vykonaných vlastnými
zamestnancami, boli triedené v rámci kapitálových výdavkov a účtované na účte obstarania dlhodobého
hmotného majetku v týchto prípadoch:
•
•

vyfaktúrovaná 31.07.2015 vo faktúre Č. 2015038 dodávka hmoždiniek, podložiek, vrtáka, kladiva, kotúča
a špagátu na rekonštrukciu chodníka Slov. raja v sume 27,16 eur,
vyfaktúrovaná 11.09.2015 vo faktúre Č. 18/2015 výroba betónovej zmesi na mostík Nálepková v sume
40,00 eur,
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•

vyfaktúrovaná 23.11.2015 vo faktúre Č. 27/2015 z 23.11.2015 výroba betónovej zmesi na chodník
Suržina v sume 400,00 eur,
nákup obrúbnikov, uhradený v hotovosti 12.11.2015, VPD 3096/15 na chodník Suržina v sume 139,00
eur,
nákup štrkodrvy aobrubníkov, uhradený v hotovosti 18.11.2015, VPD 3140/15 na chodník Suržina
v sume 303,90 eur,
nákup štrkodrvy, uhradený v hotovosti 19.11.2015, VPD 3163/15 na chodník Suržina v sume 84,18 eur.

•
•
•

V uvedených prípadoch obec konala v rozpore s § 26 opatrenia o postupoch účtovania, čím zároveň
konala v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Nesprávnym zatriedením bežných výdavkov obec
postupovala v rozpore s opatrením o rozpočtovej klasifikácii, v dôsledku čoho konala v rozpore s § 4 ods. 4
zákona rozpočtových pravidlách verejnej správy.

o

2.6

Správnosť, úplnosť vykazovania obstaraného majetku v účtovníctve a nakladanie s majetkom

Na uskutočnenie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu 31.12. vydal starosta obce v rokoch
2015 a 2016 príkazy, ktoré obsahovali menovanie členov ústrednej inventarizačnej komisie, likvidačnej komisie,
termíny vykonania inventarizácie a členov čiastkových inventarizačných komisií.
Preverením zostatkov účtu 042-0bstaranie dlhodobého hmotného majetku, bolo zistené, že obec na
uvedenom účte evidovala projektovú dokumentáciu Priemyselný Ekopark v celkovej sume 37 453,57 eur
a zastavovaciu štúdiu k IBV Smižany Falgevend v sume 6 638,00 eur z roku 2009. Na uvedené investície nebolo
pri inventarizácií majetku v roku 2015 ani v roku 2016 vykonané posúdenie ich opodstatnenosti evidovania z
hľadiska ich možnej realizácie v budúcnosti. Na uvedenom účte boli nedokončené investície vykazované od roku
2009.
Kontrolou bolo zistené, že na základe zásady opatrnosti, resp. zreálnenia stavu majetku evidovaného
v účtovníctve k zastavovacej štúdii k IBV Smižany Falgevend v sume 6 638,00 eur obec nevytvorila opravnú
položku v zmysle § 15 ods. 1 opatrenia o postupoch účtovania obec, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o
účtovníctve.
Ústredná inventarizačná komisia 29.01.2016 vyhotoviia z vykonanej riadnej inventarizácie
inventarizačný zápis, ktorý obsahoval porovnanie účtovného stavu a inventúrneho stavu v členení podla
analytických účtov.
Podla inventarizačného zápisu neboli pri inventarizácii zistené inventarizačné rozdiely a nebol navrhnutý
žiaden majetok na precenenie. Účtovný stav k 31.12.2016 bol rovnaký ako stav zistený dokladovou a fyzickou
inventúrou.
V prípade majetku, pri ktorom bola fyzická inventúra vykonaná k 31.10.2016, napr. u účtov 013Software, 019-Drobný dlhodobý nehmotný majetok, 021-Stavby, 022-Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnutel'ných vecí, nebola vykonaná úprava stavu majetku zisteného fyzickou inventúrou o prírastky a úbytky
uvedeného majetku realizované v mesiacoch november a december 2016.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepreukázal stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavovala
účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od
skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, nekonal v súlade s § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve.

3.

Vnútorný kontrolný systém

Počas kontroly bola preverená vnútorná kontrola reprezentovaná vnútorným kontrolným systémom, t. j.
systém vnútorných predpisov obce, VZN, štatútom obce a uzneseniami OZ ako kontrolou vykonanou hlavným
kontrolórom obce.
Obec sa pri hospodárení a nakladaní so svojim majetkom riadila internými predpismi, smernicami,
vnútorným predpisom na vedenie účtovníctva, smernicou na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v
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ôsobnosti obce Smižany, ktorá upravovala základné pravidlá ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly v
mysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, so zameraním dodržiavanie všeobecne záväzných
rávnych predpisov a dodržiavanie hospodámosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými
rostriedkami.
Jednou zo súčastí vnútorného kontrolného systému je vykonávanie kontrolnej činnosti prostredníctvom
lavného kontrolóra obce, povinnosti ktorého mala obec vymedzené v štatúte obce. Kontrolná činnosť hlavného
ontrolóra okrem iných povinností spočívala v kontrole plnenia úloh podl'a schválených plánov kontrolnej činnosti
predkladaní správo výsledkoch kontrolnej činnosti, vykonávaní kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a
fektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovýmí právami obce, ako aj s majetkom užívaným
odl'a osobitných predpisov.
Preverením vykonávania finančnej kontroly bolo zistené, že táto nebola vo všetkých prípadoch
ykonávaná v zmysle internej smernice, minimálne pri vstupe do záväzku a pred úhradou finančného záväzku.
la nedôsledne vykonanú predbežnú finančnú kontrolu poukázali kontrolné zistenia uvedené v tomto protokole o
ýsledku kontroly.
Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov:
Upraviť, resp. novelizovať VZN na poskytovanie dotácií.
Novelizovať smernicu o verejnom obstarávaní.
Upraviť v internej smernici, prehodnotiť a spresniť vystavovanie objednávok, za účelom zabezpečenia
zákonných povinností.

tokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 06.12.2017
Ing. Anna Sováková
vedúci kontrolnej skupiny

..•...........

Ing. Miroslav Ferko
člen kontrolnej skupiny

............

/.

/..

.........
j.

Ing. Milan Piga
člen kontrolnej skupiny
bsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 08.12.2017

Ing. Michal Kotrady
starosta obce Smižany
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