Hlavný kontrolór Obce Príbovce

ZÁZNAM
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 2/14
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:
Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 01.1.1.6 – Všeobecné verejné služby
4. Kontrolované obdobie: rok 2013
5. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Príbovce, v čase od
2.4.2014 do 7.5.2014
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 2013 bola schválená čiastka 113.270,00 € a upravená na čiastku 105.893,52 €.
Skutočné čerpanie za rok 2013 je vo výške 104.170,51 € t.j. na 98,37 %.
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 €
58 109,78
21 651,87
1 646,46
6 299,16
2 631,10
70,00
178,02
12 575,09
1 009,03
104 170,51

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 2.7.2013 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 632 – Energie
Energie – plyn a elektrika 4375,40 €
Spotreba vody 52,10 €
Poštovné a telekomunikačné služby 1 871,66 €
V položke 633 – Materiál boli skontrolované účtovné doklady podľa účelu:
Druh materiálu
Telekom. technika
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Knihy a časopisy
Prev. stroje, prístroje
Reprezentačné výdaje
Potraviny – pracovné
stretnutia
SPOLU:

Suma v €
168,9
682,34
1392,08
62,50
32,73
115,57
176,98
2 631,10 €

V položke 635 – Údržba boli čerpané finančné prostriedky na softvér
V položke 637 – Služby boli čerpané finančné prostriedky na účely
Druh služby
Školenia
Všeobecné služby
Špeciálne služby
Kolkové známky
Štúdie, expertízy, posudky
Poplatky a odvody
Stravovanie
Poistenie majetku
Prídel do soc. Fondu
Provízie
Odmeny poslancov
DoVP
Daň z nehnuteľnosti
SPOLU:

Cena v €
384
1178,54
1780,52
0
90,85
6955,8
1341,9
667,64
35,88
0
0
139,96
12 575,09

2

Najvyššiu položku tvorí stravovanie zamestnancov.
V roku 2013 bolo zakúpených 2500 ks stravovacích poukážok. Tieto poukážky boli vydávané
6 zamestnancom OcÚ, 5 zamestnancom MŠ a 3 aktivačným pracovníkom podľa evidencie
dochádzky.
Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám zdravej výživy
ukladá zamestnávateľom priamo Zákonník práce.
V súlade s ustanovením § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie
v sume 55 % z ceny jedla stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní časového
pásma 5-12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
Okrem príspevku podľa zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ poskytuje tiež
príspevok podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
kde podľa § 7 (Použitie fondu) zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky
poskytuje zamestnancom aj príspevok na stravovanie.
V súlade s § 152 ods. 4 Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom
právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej sprostredkovať stravovacie služby musí hodnota
stravovacej poukážky predstavovať najmenej 75 % stravného podľa zákona o cestovných
náhradách.
Výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby môže byť maximálne 3 % z hodnoty
sumy uvedenej na stravovacej poukážke.
Suma stravného v roku 2013 pre príslušné časové pásmo podľa zákona o cestovných
náhradách bola Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
stanovená vo výške 4,00 €.
Obec Príbovce zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravovanie formou poskytovania
stravovacích poukážok, tzv. „gastrolístkov“ v nominálnej hodnote 3,00 €, čo predstavuje
zákonom stanovenú hodnotu stravovacej poukážky.
Obec z vyššie uvedenej nominálnej hodnoty stravnej jednotky prispieva z nákladov 55 %, čo
predstavuje 2,20 €/ks, zo sociálneho fondu 0,28 €/ks a zamestnanec si uhrádza zostávajúcu
čiastku z hodnoty stravného lístka, t.j. 0,52 €/ks. Starosta uhrádza 0,80 €/ks.
V položke 640 – Bežné transféry boli čerpané finančné prostriedky na účely
- Spoločný stavebný úrad 631,96 €
- Členské ZMOT , ZZPOZ, RVC , ZMOS 377,07 €
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: 12.5.2014
9. Záznam vypracoval: Ing. Ľudovít Smik
10. Kontrolovaný subjekt bol so záznamom oboznámený dňa: 14.5.2014
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11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 21.5.2014
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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