Hlavný kontrolór Obce Príbovce

ZÁZNAM
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 4/14
vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 prijatej uznesením OcZ č.
26/2014 dňa 24.6.2014
1. Kontrolný orgán: Ing. Ľudovít Smik hlavný kontrolór Obce Príbovce
2. Subjekt kontroly: Obecný úrad v Príbovce
3. Predmet následnej finančnej kontroly: Kontrola kapitálových príjmov a výdavkov
4. Kontrolované obdobie: rok 2013
5. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Príbovce , v čase od
13.8.2014 do 24.9.2014
6. Kontrolou bolo zistené:
V kapitálových príjmoch bola v rozpočte obce Príbovce na rok 2013 schválená čiastka vo
výške 2.238,55 €. Skutočný príjem bol vo výške 2.238,55 € t.j. na 100 %.
Obec Príbovce predala pozemok o výmere 23 m2 novovytvorená parc. C-KN č. 151/33 a
pozemok o výmere 43 m2 novovytvorená parc. C-KN č. 151/34 , ktoré vznikli odčlenením
z pozemku parc. C-KN č. 151/15 o zostatkovej výmere 924 m2 za dohodnutú kúpnu cenu
3,00 €/ m2 spolu za 66 m2 v hodnote 198,00 €.
Predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky bol schválený uznesením
OcZ č. 5/2013 z 12.2.2013 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Obec Príbovce predala pozemok o výmere 1 103 m2 novovytvorená parc. C-KN č. 47/49 ,
ktorá vznikla odčlenením z pozemku parc. C-KN č. 47/5 o zostatkovej výmere 5 440 m2
a zlúčením s pozemkami parc. C-KN č. 45/28 a parc. C-KN č. 45/29 za dohodnutú kúpnu
cenu 1,85 €/ m2 spolu za 1 103 m2 v hodnote 2040,55 €.
Prevod majetku bol uskutočnený na základe verejnej obchodnej súťaže a schválený
uznesením OcZ č. 6/2013 z 12.2.2013 v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Na kapitálové výdavky bola v rozpočte obce Príbovce na rok 2013 schválená čiastka vo výške
38.255,66 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 38.255,66 € t.j. na 100,00 %.
V roku 2013 boli financované nasledovné investičné akcie:
1. Nákup kopírky Konika Minolta – Bizhub C 253 DEMO v čiastke 2 100,00 € - faktúra
č. 8005

2. Rozšírenie parku pri lipe - faktúra č. 8012 z roku 2012 vo výške 628,13 € uhradená
v januári 2013- dlažba , podsyp
3. Budovanie zberného dvora KO v hodnote 35 527,53 €
faktúry č. 8001 až 8004, 8005 až 8013 – zemné práce, obrubníky, oplotenie,
elektroinštalačné práce, revízia elektrického zariadenia
Faktúra č. 8008 – predfaktúra bola uhradená 9.8.2013 na – dodávka bola uskutočnená
2.9.2013. Na dodávku oplotenia bola vystavená len objednávka.
Záver
1. Prevody majetku boli uskutočnené v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
2. Predložené účtovné doklady boli vystavené v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve.
3. Uhradením predfaktúry k faktúre č. 8008 bez uzatvorenia zmluvy o dodávke tovaru
došlo k porušeniu pravidiel rozpočtového hospodárenia.
Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke
výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od
vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov; poskytovanie preddavkov subjektmi verejnej
správy podľa osobitných predpisov22a) týmto nie je dotknuté.“
7. Zoznam príloh: 8. Záznam bol vypracovaný dňa: 1.10.2014
9. Záznam vypracoval: Ing. Ľudovít Smik
10. Kontrolovaný subjekt bol so záznamom oboznámený dňa: 8.10.2014
11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 15.10.2014
12. Záznam o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:
Ing. Jaroslav Brzák, starosta

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

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole.
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