S p r á v a pre OZ
o výsledku vykonanej následnej finančnej kontroly plnenia opatrení prijatých na základe kontrolných zistení z následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v obci Kanianka v roku 2011


	Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2012 ako aj v súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d.  hlavný kontrolór obce Kanianka 
Ing. Jozef Krett
vykonal v kontrolovanom subjekte :

O B E C    K A N I A N K A
Obecný úrad Kanianka
SNP 583/1
972 17 Kanianka
IČO  518239



následnú finančnú kontrolu  plnenia opatrení prijatých na základe kontrolných zistení z následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v obci Kanianka v roku 2011.


Kontrolované obdobie: rok 2011, prvý polrok 2012  

Miesto výkonu kontroly:	Obecný úrad Kanianka, ZŠ v Kanianke

Kontrolované doklady :
Pred zahájením kontroly som od kontrolovaného subjektu požadoval predložiť všetky doklady týkajúce sa prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom v kontrolovanom subjekte v roku 2011, ako aj písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení voči nim v zmysle Zákonníka práce. 

Jednalo sa o nasledovné kontroly :

	Kontrola dodržania účelovosti použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Kanianka v rozpočtovom roku 2010 príjemcami dotácií, ako aj dodržanie podmienok stanovených v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo VZN obce ako zo strany poberateľov, tak aj poskytovateľa finančných prostriedkov - dotácií.


	Kontrola správnosti a úplnosti vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka v roku 2010.


	Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení obce Kanianka.


	Kontrola hospodárenia ZŠ v Kanianke s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli poukázané cez rozpočet obce Kanianka v roku 2010.


Všetky tieto kontroly boli ukončené v zmysle § 22, Zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d.  
prerokovaním správy, z čoho bola vyhotovená zápisnica. V tejto bolo v zmysle § 13,       ods. 2) písm. h) vždy kontrolovanému subjektu stanovené prijať do určitého termínu opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ako aj povinnosť predložiť kontrolnému orgánu v stanovenom termíne písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení voči zodpovedným pracovníkom v zmysle Zákonníka práce.

Na základe vykonania následnej finančnej kontroly dodržania účelovosti použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Kanianka v rozpočtovom roku 2010 príjemcami dotácií, ako aj dodržanie podmienok stanovených v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo VZN obce ako zo strany poberateľov, tak aj poskytovateľa finančných prostriedkov – dotácií, boli prijaté nasledovné nápravné opatrenia :

	Pripraviť návrh VZN o poskytovaní dotácií tak, aby bolo v súlade s príslušnou legislatívou.
	Uvedené dotácie poskytovať na základe novo vypracovaných zmlúv, ktoré budú rešpektovať námietky HK. Zmluvy budú obsahovať najmä dátum uzavretia zmluvy a ostatné náležitosti v zmysle pripomienok HK.

Dôsledne dodržiavať registratúrny a archivačný poriadok. Všetky žiadosti o dotácie prejdú cez podateľňu obce a budú označené registratúrnou pečiatkou obce s dátumom a podacím číslom obce. Obdobne sa bude postupovať pri zúčtovaní dotácií, pričom všetky doklady týkajúce sa jednej žiadosti budú mať rovnaké číslo spisu.
V novele uvedeného VZN upraviť pasáž, ktorá určovala nedodržiavané termíny        na predkladanie žiadostí o dotácie tak, aby nebol rozpor zmluvy s VZN.
Pripraviť nové tlačivá pre žiadateľov o dotácie z rozpočtu obce Kanianka.
Žiadosti o dotácie a príslušnú dokumentáciu riešiť v súlade s registratúrnym a archivačným poriadkom.
Dôsledne dodržiavať predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu.
Dôsledne dbať na kontrolu náležitosti zmluvy vrátane podpisov oprávnenými osobami.
Z účtovných dokladov vyhotoviť fotokópie, ktoré vierohodne preukážu vynaloženie verejných prostriedkov.
Fotokópie účtovných dokladov, ktoré budú označené ako oprávnené náklady, oraziť pečiatkou obce a uviesť text : „Zúčtované s rozpočtom obce, súhlasí s originálom“ a ošetriť podpisom osoby vykonávajúcej predbežnú a priebežnú kontrolu.
Predložené doklady budú spĺňať náležitosti v zmysle § 10 zákona o účtovníctve, odsek 1.
U všetkých prijatých opatrení bol stanovený aj termín na ich splnenie a zodpovedné osoby.

Opatrenia boli prijaté v stanovenom termíne, a to do 15.09.2011. 
Kontrolovaný subjekt mi taktiež v termíne, a to 30.12.2011 predložil písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. Ohľadom uplatnení opatrení voči zodpovedným pracovníkom v zmysle Zákonníka práce, mi bolo štatutárom obce oznámené, že to riešil pohovorom so zodpovednými pracovníkmi.
Na základe predložených dokladov ku kontrole môžem konštatovať, že prijaté opatrenia boli splnené.

 
Na základe vykonania následnej finančnej kontroly správnosti a úplnosti vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka v roku 2010 boli prijaté nasledovné nápravne opatrenia :
	Dodržať formálne náležitosti účtovných záznamov, a to inventúrnych súpisov, ako aj inventarizačného zápisu v zmysle zákona o účtovníctve v platnom znení.

Zabezpečiť prehľadnosť inventarizačného zápisu tak, aby bolo jednoznačne zrejme z ktorých inventúrnych súpisov sa inventarizačný zápis skladá a aby súčty jednotlivých inventúrnych súpisov podľa jednotlivých účtov boli porovnané         na súvahu obce k 31.12. príslušného roka.
	Pri dokladovej inventarizácii vykonať inventarizáciu celého majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce.
	Pri inventarizácii pohľadávok obce je potrebné vyžadovať od dlžníkov každoročne ku koncu roka písomné uznanie záväzku voči obci.
	Okamžite riešiť nedostatky zistené v priebehu inventarizácie napr. rozdiely medzi predajnou a účtovnou cenou majetku, vyradenie majetku z účtovníctva a zároveň aj zo zostavy inventúrneho súpisu majetku obce, atď. To znamená, že v účtovníctve je hneď, t. j. v príslušnom účtovnom období, potrebné vysporiadať inventarizáciou zistené rozdiely v majetku, záväzkoch a v  rozdiele majetku a záväzkov obce.

U všetkých prijatých opatrení bol stanovený aj termín na ich splnenie a zodpovedné osoby.

Opatrenia boli prijaté v stanovenom termíne, a to 14.03.2011. 
Kontrolovaný subjekt mi taktiež v termíne, a to 18.05.2012 predložil písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. Ohľadom uplatnení opatrení voči zodpovedným pracovníkom v zmysle Zákonníka práce, mi bolo štatutárom obce oznámené, že to riešil pohovorom so zodpovednými pracovníkmi.
Na základe predložených dokladov ku kontrole môžem konštatovať, že prijaté opatrenia boli splnené.



Na základe vykonanej následnej finančnej kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení obce Kanianka bolo poukázané na celú škálu platných zákonov v zmysle ktorých by obec mala, alebo mohla mať vypracované vlastné predpisy, a to či už vo forme všeobecne záväzných nariadení, zásad, alebo iných vnútorných noriem.         Na základe tejto kontroly boli prijaté nasledovné nápravné opatrenia :

	Obec postupne  zverejní na oficiálnej webovej stránke obce všetky platné VZN v zmysle § 5, ods. 1, písm. e, a ods. 2, písm. d, v nadväznosti na ods. 8, a tiež § 6, ods. 1, 2, 3 a 4, zákona NR SR č. 2011/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. z. d.  .

Obec zverejní v zmysle § 6, ods. 2, zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky platné VZN v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste. 
	Aktualizovať nasledovné VZN obce Kanianka : 
	VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
	VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kanianka vždy k 31.01. príslušného roku
	VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Cintorínsky poriadok
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Zásady nakladania s majetkom obce
	Dopracovať nasledovné povinné normy v zmysle platných zákonov :

	VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečistenia
Koncepciu rozvoja informačných systémov
	V zmysle opatrenia 1. a 2. bude zverejnená aj informácia kde je možné nahliadnuť     do „Koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike“ nakoľko sa jedná o obsahovo veľmi rozsiahly materiál
	Postupne do konca tohto volebného obdobia budú pracovníkmi OcÚ, v ktorých pracovnej náplni je príslušná agenda, skontrolované a v prípade potreby navrhnuté      na úpravu všetky platné právne normy obce Kanianka. 


U všetkých prijatých opatrení bol stanovený aj termín na ich splnenie a zodpovedné osoby.

Opatrenia boli prijaté v stanovenom termíne, a to do 30.04.2012. 
Kontrolovaný subjekt mi taktiež v termíne, a to do 31.05.2012 predložil písomnú správu o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. Ohľadom uplatnení opatrení voči zodpovedným pracovníkom v zmysle Zákonníka práce, mi bolo štatutárom obce oznámené, že to riešil pohovorom so zodpovednými pracovníkmi.
Na základe predložených dokladov ku kontrole môžem konštatovať, že prijaté opatrenia sú buď splnené, alebo sa priebežne plnia v stanovených termínoch.



Na základe vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia ZŠ v Kanianke s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli poukázané cez rozpočet obce Kanianka v roku 2010, boli prijaté nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, ktoré mi boli v stanovenom termíne zaslané e-mailovou poštou, a to dňa 30.03.2012. Tieto opatrenia som v zmysle § 13, ods.1, písm. f, Zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov v z. n. z. d. vrátil kontrolovanému subjektu na prepracovanie, nakoľko som vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou odôvodnene predpokladal, že niektoré z prijatých opatrení budú neúčinné.   
Následne po ich prepracovaní mi boli dňa 11.05.2012 predložené tieto opatrenia :  

1. Spísať nové dohody o hmotnej zodpovednosti pracovníkov školy
Termín: ihneď                                                                 Zodpovedná:  riaditeľka školy

2. Vykonávať okamžite predbežnú finančnú kontrolu overovaním dokladov u všetkých finančných operácií.
Termín : od 1.3. 2012                                                     Z : Mária Šemodová
 
3. Vnútorné smernice prepracovať, aby zodpovedali platným zákonom.
T: do 31.5. 2012                                                             Z : zodpovední pracovníci (Šemodová,               
                                                                                                                                          Minichová,  )        

4.  Pri obstarávaní tovarov, služieb a prác pre ZŠ a jej školské zariadenia postupovať v súlade so Zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
T: ihneď                                                                           Z : M. Šemodová, D. Minichová,
                                                                                                                   zodpovední pracovníci ktorí                
                                                                                                                   obstarávajú tovar, služby, 
 
5. Pri rozúčtovaní nákladov medzi prenesenými a originálnymi kompetenciami sa riadiť podľa vnútorných smerníc ZŠ, po prerokovaní a odsúhlasení so zriaďovateľom .   
T: do 30.05.2012                                                                Z : M. Šemodová, riaditeľka školy

6. Pravidelne mesačne zapisovať spotrebu elektrickej energie v ŠJ, vody po namontovaní podružného vodomeru.
T: od 1.3. 2012                                                                   Z : D. Minichová

7. Režijne náklady na všetky druhy jedál prepočítavať minimálne ročne, alebo ihneď             po úprave cien elektrickej energie, plynu a vody.
T:  priebežne                                                                        Z : D. Minichová            

8. Strava pre zamestnancov ZŠ sa  bude poskytovať v súlade  so Zákonníkom práce. 
T: ihneď                                                                                Z : D. Minichová, riaditeľka školy


Poznámka :
Uviedol som tu aj zodpovedných a termíny na splnenie prijatých opatrení, ktoré si stanovil sám kontrolovaný subjekt, aby ste videli, že nebol dôvod na to, aby nebola predložená správa o ich splnení v stanovenom termíne.

Písomná správa o splnení opatrení mi mala byť predložená do 31.05.2012, čo sa však dodnes nestalo. Písomne som vyzval pani riaditeľku ZŠ v Kanianke aby mi túto správu predložila v náhradnom termíne, a to do 25.09.2012. Po jej predložení Vás budem o jej obsahu informovať priamo na OcZ.




V Kanianke dňa 17.09.2012



								Ing. Jozef Krett
						        Hlavný kontrolór obce Kanianka




