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Obecné zastupiteľstvo Zvolenská Slatina
14. marca 2016

NÁVRH NA UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo obce Zvolenská Slatina
Berie na vedomie
Správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
výdavkov hradených z rozpočtu obce Zvolenská Slatina k 31.12.2015 na Obecnom úrade
Zvolenská Slatina

Správa
o výsledku následnej finančnej kontroly
Hlavná kontrolórka obce Zvolenská Slatina, Ing. Miroslava Škorňová, na základe plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 vykonala v čase od 20.11.2015 do 7.2.2016.
následnú finančnú kontrolu výdavkov hradených z rozpočtu obce Zvolenská Slatina k
31.12.2015 na Obecnom úrade Zvolenská Slatina, SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina,
IČO: 00320447
Kontrolované obdobie: 1.1.2015 – 31.12.2015
Predmet následnej finančnej kontroly:
1) Kontrola čerpania prostriedkov podľa schváleného rozpočtu obce Zvolenská Slatina za
obdobie od 1.1.2015 - 31.12.2015.
2) Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na kontrolovaných dokladoch
Následná finančná kontrola výdavkov z rozpočtu obce za obdobie od 1.1.2015 do
31.12.2015 bola rozdelená do dvoch okruhov – bežné výdavky a kapitálové výdavky.
1.1 Bežné výdavky
Predmetom kontroly bolo 16 náhodne vybraných došlých faktúr za obdobie od 1.1.2015 –
31.12.2015 (výber vykonaný z filtrov syntetických účtov 501,511,518). Zmluvné fakturácie
z vyššie uvedeného výberu faktúr boli porovnané so zmluvnými podmienkami, kontrolou
neboli zistené rozdiely medzi zmluvne dohodnutými podmienkami a skutočnou fakturáciou
v kontrolovanom období. Na jednotlivých dokladoch (faktúrach aj príslušných zmluvách)
bolo zaznamená vykonanie predbežnej finančnej kontroly v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2. Kapitálové výdavky
Najvýznamnejšou kapitálovou investíciou za rok 2015 bola rekonštrukcia zdravotného
strediska a rekonštrukcia Športovej ulice. Kontrolou bolo preverené, či boli kapitálové
výdavky správne zúčtované na majetkové účty a či bola hodnota technického zhodnotenia
budovy správne zaradená do majetku.
Celková suma obstarania technického zhodnotenia budovy zdravotného strediska:
Popis
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Rekonštrukcia ambulancií
Spolu

Suma
384 481,42 €
51 277,97 €
435 759,39 €

Rekonštrukcia Športovej ulice:
Popis
Náklady na obstaranie za rok 2014
Náklady na obstaranie za rok 2015
Spolu

Suma
148 438,67 €
170 665,39 €
319 104,06 €

Obidve investície boli do majetku zaradené v správnej cene. Na jednotlivých dokladoch
(faktúrach aj príslušných zmluvách) bolo zaznamená vykonanie predbežnej finančnej kontroly

v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Záver:
Vykonaním následnej finančnej kontroly na vybranej vzorke dokladov neboli zistené závažné
nedostatky.
Kontrola bola ukončená záznamom o následnej finančnej kontrole č. 268/2016. Záznam bol
prerokovaný dňa 15.2.2016.
Ing. Miroslava Škorňová
hlavná kontrolórka obce
v.r.

