Hlavný kontrolór Obce Príbovce

ZÁZNAM
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 1/13
vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 prijatej uznesením OcZ
č.40/2012 dňa 13.12.2012.
1. Kontrolný orgán: hlavný kontrolór Obce Príbovce Ing. Ľudovít Smik
2. Subjekt kontroly: Obecný úrad v Príbovce
3. Predmet následnej finančnej kontroly:
Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 06 – Bývanie a občianska vybavenosť
4. Kontrolované obdobie: rok 2012
5. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Príbovce, v čase od
15.1.2013 do 27.3.2013
6. Kontrolou bolo zistené:
A/ Objektívny stav kontrolovaných skutočností
V položke 06 bežných výdavkov rozpočtu obce Príbovce na bývanie a občiansku vybavenosť
na rok 2012 bola schválená čiastka 15.700,00 € a upravená zmenou rozpočtu na čiastku
21.789,00 €.
Skutočné čerpanie bolo vo výške 21.731,79 € t.j. na 99,74 %, v členení podľa tabuľky:

610 - Mzda
620- Poistné
632- Energie
633-Materiál
634-Údržba dopravy
635-Údržba
637-Služby
Spolu:

Rozvoj obce Ver. osvetl.
52,48
94,70
5 762,41
3691,58
345,98
19,22
26,50
11 468,57
270,25
15 672,63
6 059,16

V podpoložke rozpočtu 06.2.0 Rozvoj obce výdavky boli:
a) Na materiál 3 691,58 € a to najmä:
- Náhradné diely do kosačky 240,84 €
- Ihrisková tráva 473,75 €
- Borovicová kôra 798,24 €
- Postrek na trávu 216,73 €
- PHM do kosačky 476,20 €

-

2 ks parkové lavičky 754,32 €

b) Energia 94,70 € - spotreba elektrickej energie na tržnici
c)
-

Na údržbu dopravy 345,98 € a to:
Poistenie dopravných prostriedkov 82,95 €
PHM do traktora 107,04 €
Palivo a mazivo 84,09 €

d) Na údržbu 19,22 € a to:
Údržba krovinorezu a kosačky
e)
-

Na služby 11 468,63 € a to najmä:
Dohody o vykonaní práce 6.567,76 €
Odstránenie drevnej hmoty z areálu bývalého JRD 4.450,00 €
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby 259,34 €
Servisné práce na kosačke Kubota 191,60 €

V podpoložke rozpočtu 06.4.0 Verejné osvetlenie čerpanie finančných prostriedkov bolo na:
- spotrebu elektrickej energie v celkovej výške 5.1762,41 €
- opravu a údržbu verejného osvetlenia vo výške 296,75 €
Záver
1. Predložené účtovné doklady spĺňali požiadavky v zmysle §10 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení zmien a doplnkov.
7. Zoznam príloh: 0
8. Záznam bol vypracovaný dňa: 16.4.2013
9. Záznam vypracoval: Ing. Ľudovít Smik
10. Kontrolovaný subjekt bol so záznamom oboznámený dňa: 17.4.2013
11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 24.4.2013
12. Záznam o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:
Ing. Jaroslav Brzák, starosta obce

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

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole.
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