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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie

Správu z kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku v mestskej príspevkovej organizácii – Technické služby Nová Baňa – v roku 2010
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Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pre MsZ
Hk-2011/02680
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 64/2011 zo dňa 23. 06. 2011
vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka Mesta Nová Baňa
následnú finančnú kontrolu čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku v mestskej príspevkovej organizácii –
Technické služby Nová Baňa – v roku 2010.
Kontrolované obdobie:
Čas vykonania NFK:
Kontrolovaný subjekt:

rok 2010
december 2011
Technické služby mesta Nová Baňa

Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania:
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov pri obstarávaní majetku,
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 523/2004 Z.z.“) pri použití rozpočtových prostriedkov,
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov pri účtovaní majetku.
Účelom následnej finančnej kontroly bolo:
- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami,
- skontrolovať, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov pri obstaraní, financovaní a účtovaní majetku.
Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku
hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté
od iných subjektov.
V kontrolovanom období, v roku 2010, získali Technické služby mesta Nová Baňa od
zriaďovateľa finančné prostriedky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sumu 1 886,EUR. Táto suma bola schválená dňa 29. 04. 2011 uznesením MsZ č. 37/2010 v rámci 1.
úpravy rozpočtu mesta Nová Baňa pre Technické služby. Kapitálové finančné prostriedky
boli určené na rozšírenie verejného osvetlenia Bôrina.
Príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku,
ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od
zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne.
Celková suma potrebná na rozšírenie verejného osvetlenia Bôrina bola vo výške 1909,12
EUR. Kapitálový transfer z príspevku mesta Nová Baňa bol použitý vo výške 100%, zvyšná
suma 23,12 EUR bola financovaná z vlastných zdrojov, výnosov z predaja majetku. V tomto
prípade bola väčšia časť dlhodobého majetku financovaná z príspevku zriaďovateľa, a nie
z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie. Bolo to ale spôsobené tým, že príjmy z predaja
vlastného majetku boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na intenzifikáciu
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separovaného zberu komunálneho odpadu a kúpu vysokotlakového čističa a mixovacej lopaty.
Na tieto kapitálové výdavky nebol poskytnutý transfer z rozpočtu zriaďovateľa.
Podľa vnútropodnikovej smernice o verejnom obstarávaní je obstarávateľ povinný uskutočniť
prieskum trhu a vyhotoviť o ňom príslušnú zápisnicu, ktorá tvorí prílohu tejto smernice.
Konštatujem, že všetky potrebné doklady boli kontrole doručené v súlade s touto smernicou,
ktorá sa riadi zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne
záväzného nariadenia mesta. Na základe týchto skutočností sa následná finančná
kontrola ukončila záznamom z kontroly.

Pre MsZ, 28. decembra 2011

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
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