Hlavná kontrolórka obce Beňuš Ing. Vaisová Miroslava

Správa o výsledku z následnej finančnej kontroly
Č. 10/2015
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 som v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p. vykonala
následnú finančnú kontrolu
poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce v roku 2015

Kontrolované obdobie: rok 2015
Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Beňuš
Účelom následnej finančnej kontroly bolo zistiť:
-

Objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. .p (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách“

Kontrolné zistenia:
1. Podmienky poskytovania dotácií – právny stav
Obec môže poskytovať dotácie zo svojho rozpočtu v súlade s §7 ods. 2 a 4 „zákona o
rozpočtových pravidlách“. Na základe týchto ustanovení, môže obec poskytnúť dotáciu právnickým
osobám, ktorých je zakladateľom, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v
prospech rozvoja územia obce. Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území obce, môže obec poskytovať dotácie len za podmienok ustanovených
všeobecne záväzným nariadením obce a to na podporu všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Dotácia je nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce v príslušnom kalendárnom
roku právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi na zabezpečenie vykonania konkrétnej akcie a
účelu alebo projektu.
Všeobecne prospešnými službami sú len:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) humanitná starostlivosť
c) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a
mládež,
e) tvorba a ochrana životného prostredia,
f) poskytovanie sociálnych služieb.
Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,

d) ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,
e) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
f) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v
ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
2. Spôsob poskytnutia a vyúčtovania dotácií v obci Beňuš
Obec Beňuš poskytla v roku 2015 dotácie právnickým osobám zriadeným obcou ale aj
právnickým osobám – podnikateľom. Nakoľko obec nemala v roku 2015 vypracované všeobecne
záväzné nariadenie upravujúce podmienky poskytovania dotácií, dotácie poskytla na základe
Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 51/2015 zo dňa 11.2.2015, subjektom poskytujúcim všeobecne
prospešné služby.
V roku 2015 boli z rozpočtu obce Beňuš poskytnuté dotácie v celkovej výške 5 900 € nasledovným
subjektom:
subjekt
TJ Slovan Beňuš
OZ Bukovinka
Jednota dôchodcov
DHZ Beňuš (zriadené obcou)
Beňušianka (zriadené obcou)
spolu

Výška schválenej dotácie
3 500 €
150 €
100 €
2 000 €
150 €
5 900 €

Výška poskytnutej dotácie
3 500 €
150 €
100,14 €
1 999,11 €
143,90 €
5 893,15 €

TJ Slovan Beňuš má poskytnúť obci zúčtovanie dotácie, pričom nie je určený termín zúčtovania.
Ostatným subjektom boli priebežne uhrádzané výdavkové doklady až do výšky schválenej dotácie.
Záver:
Nakoľko obec Beňuš nemala prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by upravovalo možnosti
poskytnutia dotácií, podmienky poskytnutia a spôsob vyúčtovania došlo k porušeniu
§ 7 ods. 4
zákona o rozpočtových pravidlách.
Počas kontroly bolo uznesením č. 123/2015 dňa 16.12.2015 schválené všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ktoré bude platné od roku 2016 a sú
v ňom upravené podmienky poskytovania dotácií.

V Beňuši dňa 19.1.2016

Ing. Vaisová Miroslava
Hlavná kontrolórka

So správou o výsledku následnej finančnej kontroly boli za kontrolovaný subjekt oboznámení dňa:
.......................................
Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt dňa ....................................
..............................................
Katarína Srnková
Starostka obce

