Obecné zastupiteľstvo Zvolenská Slatina
27.júna 2014
č. 733/2014
Správa z kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školských zariadení a na žiaka súkromnej umeleckej školy a centra
voľného času so sídlom na území obce Zvolenská Slatina.
Kontrola výdavkov Súkromnej základnej umeleckej školy Heuréka
Zvolenská Slatina so zameraním na efektívnosť a hospodárnosť použitia
prostriedkov poskytnutých obcou v roku 2012 na základe predloženého
vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2012.

Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie
2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

Materiál sa doručuje:
1. Starostka obce
2. Poslanci obecného zastupiteľstva
3. Prednostka obecného úradu

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová
funkcia: hlavná kontrolórka obce
Vypracovala: Ing. Miroslava Škorňová
funkcia: hlavná kontrolórka obce
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Obecné zastupiteľstvo Zvolenská Slatina
26. júna 2014

NÁVRH NA UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo obce Zvolenská Slatina
Berie na vedomie
Správu z kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na
žiaka súkromnej umeleckej školy a centra voľného času so sídlom na území obce
Zvolenská Slatina - kontrola výdavkov Súkromnej základnej umeleckej školy Heuréka
Zvolenská Slatina so zameraním na efektívnosť a hospodárnosť použitia prostriedkov
poskytnutých obcou v roku 2012 na základe predloženého vyúčtovania dotácie
poskytnutej v roku 2012.

Správa
o výsledku následnej finančnej kontroly
Hlavná kontrolórka obce Zvolenská Slatina Ing. Miroslava Škorňová, na základe plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 a na základe poverenia starostky obce č. 1/2014 zo dňa
22.1.2014 vykonala v čase od 3.2.2014 do 15.5.2014.
následnú finančnú kontrolu dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov
v HEURÉKA Slovakia, o.z., Námestie slobody 1903/13, 960 01 Zvolen zriaďovateľ
Súkromnej základnej umeleckej školy vo Zvolenskej Slatine, IČO 42195934
Obec ako poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia
s poskytnutými finančnými prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596//2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sídle príjemcu dotácie alebo v sídle súkromnej školy
a školského zariadenia, ktorému bola dotácia určená.
Kontrolované obdobie: od 1.1.2012 do 31.12.2012
Predmet následnej finančnej kontroly:
-

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti určenia príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia, hospodárenia
a nakladania s príjmami a dodržiavanie VZN 5/2011 a č. 16/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka
súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce
Zvolenská Slatina

Cieľ následnej finančnej kontroly:
- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia

Nedostatok v hospodárení s verejnými zdrojmi.
- nedostatky zistené neboli
Spolu za predmet kontroly – 0 kontrolných zistení
Kontrola bola ukončená záznamom z následnej finančnej kontroly.
28.5.2014, Zvolenská Slatina
Ing. Miroslava Škorňová
hlavná kontrolórka obce
v.r.

