Hlavný kontrolór Obce Príbovce

ZÁZNAM
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 1/14
vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 prijatého uznesením OcZ
č. 47/2013 dňa 10.12.2013.
1. Kontrolný orgán: hlavný kontrolór Obce Príbovce Ing. Ľudovít Smik
2. Subjekt kontroly: Obecný úrad v Príbovce
3. Predmet následnej finančnej kontroly:
Čerpanie finančných prostriedkov na predškolskú výchovu v položke rozpočtu BV 09.1.1.1 a
na školskú jedáleň v položke rozpočtu BV 09.6.0.1
4. Kontrolované obdobie: rok 2013
5. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Príbovce, v čase od
5.2.2014 do 16.4.2014
6. Kontrolou bolo zistené:
A/ Objektívny stav kontrolovaných skutočností
V položke 09.1.1.1 bežných výdavkov rozpočtu obce Príbovce na predškolskú výchovu
na rok 2013 bola schválená čiastka 68.300,- €. Zmenou rozpočtu na čiastku vo výške
75.982,70 €.
Skutočné čerpanie bolo vo výške 73.522,65 € t.j. na 96,76 %.
V položke 09.6.0.1 bežných výdavkov rozpočtu obce Príbovce na školskú jedáleň na rok 2013
bola schválená čiastka 13.140,- €. Upravená na čiastku vo výške 13.197,46 €.
Skutočné čerpanie bolo vo výške 12.300,19 € t.j. na 93,20 %.
Čerpanie rozpočtu podľa ekonomických položiek je uvedené v tabuľke:

610 - Mzda
620- Poistné
631 - Cestovné
632- Energie
633-Materiál
634- Dopravné
635-Údržba
637-Služby
640-bežné
transfery
Spolu:

Materská
škola
40 390,92
14 713,26
35,18
9 512,60
2 678,64
518,70
658,00
4 912,06

Školská
jedáleň
8 013,10
3 464,05
29,25
479,05
314,74

SPOLU:

103,29
73 522,65

12 300,19

103,29
85 822,84

48 404,02
18 177,31
64,43
9 512,60
3 157,69
518,70
658,00
5 226,80

Pre porovnanie čerpanie podľa ekonomických položiek v roku 2011:

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

Materská
škola
35 269,66
12 366,51
68,02
8 678,31
3 521,30
523,00
112,62
974,79
61 514,21

Školská
jedáleň
7 695,94
3 009,38
312,11
495,25
11 512,68

SPOLU:
42 965,60
15 375,89
68,02
8 678,31
3 833,41
523,00
112,62
1 470,04
73 026,89

V položke 610 a 620 boli skutočné výdavky v roku 2013 vo výške 66.581,33 € t.j. hrubá
mzda + poistné hradené zamestnávateľom piatich zamestnancov Materskej školy ( z toho
štyria pedagogickí zamestnanci a jeden nepedagogický) a dvoch zamestnancov Školskej
jedálne ( vedúca ŠJ na ½ úväzok). Mzdové náklady v tomto roku stúpli nakoľko počas
niekoľkých mesiacov došlo k súbežnému pracovnému pomeru z dôvodu čerpania dovolenky,
MD a zastupovania počas nich.
Stanovenie miezd stálych zamestnancov 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, zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V položke 632 – Energie sú zaúčtované úhrady faktúr za spotrebu plynu 7.467,43 €, elektriky
1.050,00 €, vody 477,52 €, telefónu 514,18 € a poštové poplatky.
V položke 633 – Materiál vo výške 3.157,69 € sú zaúčtované úhrady za drobné nákupy napr.
knihy, školské potreby, čistiace potreby, toner do kopírky, osobné ochranné pomôcky a
materiál na údržbu vrátane kobercov 877,06 €, piesok do pieskoviska 202,69 €, vnútorné
parapety 266,42 €.
V položke 634 Doprava – sú zaúčtované úhrady za dopravu detí na plavecký výcvik a výstavu
V položke 635 Rutinná a štandardná údržba – je zaúčtovaná úhrada za opravu kanalizácie
v MŠ vo výške 658,00 €.
V položke 637 – Služby sú zaúčtované úhrady v celkovej výške 5.226,80 €. Z toho
- doprava na lyžiarsky výcvik 345,00 €
- revízie a kontroly 136,92 €
- deratizácia 75,00 €
- Všeobecné služby 3.593,02 € ( vodoinštalačné práce, elektromontážne práce, montáž
dažďového zvodu, stavebné práce pri oprave MŠ, dodávka a montáž podlahovej
krytiny)
- Poistenie budovy a majetku 111,41 €
- Prídel do sociálneho fondu 614,15 €
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V položke 640 – bežné transfery sú zaúčtované nemocenské dávky
Záver:
Kontrolované finančné prostriedky boli použité účelovo v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.
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: 19.4.2014
9. Záznam vypracoval: Ing. Ľudovít Smik
10. Kontrolovaný subjekt bol so záznamom oboznámený dňa: 23.4.2014
11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 30.4.2014
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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