Hlavný kontrolór Obce Príbovce

ZÁZNAM
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 6/13
vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 prijatého uznesením OcZ
č. 27/2013 z 2.7.2013.
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 01.1.1.6 – Všeobecné verejné služby
4. Kontrolované obdobie: rok 2012
5. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Príbovce, v čase od
13.11.2013 do 11.12.2013
6. Kontrolou bolo zistené:
A/ Objektívny stav kontrolovaných skutočností
V položke 01.1.1.6 bežných výdavkov rozpočtu obce Príbovce na Všeobecné verejné služby
na rok 2012 bola schválená čiastka 116.050,00 € a upravená na čiastku 110.077,00 €.
Skutočné čerpanie za rok 2012 je vo výške 110.141,35 € t.j. na 100,06 %.
Čerpanie v tejto položke rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke:
OcÚ
610 - Mzda
620- Poistné
631-Cestovné
632- Energie
633-Materiál
634- doprava
635-Údržba
637-Služby
640-bežné transféry
Spolu:

Čerpanie v €
57 496,27
22 591,24
1 704,24
5 124,37
3 652,57
70,00
466,64
16 554,58
2 481,44
110 141,35

Plat starostu bol stanovený v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 1,98 násobku.

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 31/2013 z 2.7.201 zvýšilo plat o 19%.
Plat hlavného kontrolóra je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 1,54 násobku. Pracovný
úväzok hlavného kontrolóra je 0,2.
Stanovenie miezd zamestnancov obecného úradu je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V položke 631 – Cestovné
Cestovné výdavky v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
V položke 633 – Materiál boli skontrolované účtovné doklady podľa účelu:
Druh materiálu
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Knihy a časopisy
Prev stroje, prístroje
Reprezentačné výdaje
Potraviny – pracovné stretnutia
SPOLU:

Suma v €
69,99
106,70
2 725,74
144,12
260,51
202,00
143,51
3 652,57

V položke 635 – Údržba boli čerpané finančné prostriedky na účely
- Údržba kancelárskej techniky 88,84 €
- Údržba budov 148,00 €
- Údržba softvéru 229,80 €
V položke 637 – Služby boli čerpané finančné prostriedky na účely
Druh služby
Školenia
Všeobecné služby
Špeciálne služby
Konkurzy a súťaže
Propagácia a reklama
pokuty a penále
Stravovanie
Poistenie majetku
Prídel do soc. Fondu
Provízie
Odmeny poslancov
DoVP
Daň z nehnuteľnosti
SPOLU:

Cena v €
568,00
2 171,49
1 629,60
11,78
19,92
7,82
6 399,94
1 425,90
621,04
35,88
2 709,71
595,69
357,81
16 554,58
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V položke 640 – Bežné transféry boli čerpané finančné prostriedky na účely
- Spoločný stavebný úrad
- Členské ZMOT, ZZPOZ, RVC, ZMOS
- Dotáciu cirkevnej škole
- odchodné
Záver:
1. Predložené účtovné doklady spĺňali požiadavky v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení zmien a doplnkov.
2. Finančné prostriedky boli čerpané hospodárne a účelne.
7. Zoznam príloh: 0
8. Záznam bol vypracovaný dňa: 15.1.2014
9. Záznam vypracoval: Ing. Ľudovít Smik
10. Kontrolovaný subjekt bol so záznamom oboznámený dňa: 29.1.2014
11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 3.2.2014
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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