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Správa o výsledku  finančnej kontroly 

 

 

Kontrolovaný subjekt :  Spoločný úrad samosprávy n. o.  Nové Mesto nad Váhom 

         

 

Kontrolované obdobie:  rok 2019 

 

Kontrolné zistenia: 

  

1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami  

 

       Úrad  plnil úlohy určené v štatúte uzatvorenej obcami so sídlom v okrese Nové Mesto 

nad Váhom. Činnosti, ktoré boli vykonávané v roku 2019 boli financované z viacerých 

zdrojov a to z vlastných príjmov za úhrady za opatrovateľskú službu a príjmov od obcí za 

služby. Hospodárenie úradu sa riadilo schváleným rozpočtom nákladov a výnosov na rok 

2019 schváleným radou starostov vo výške 655,9 tis €. 

Náklady úradu boli použité na povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a 

na úhradu prevádzkových nákladov, na materiálové náklady ako boli spotreba materiálu, 

energií, služby a poplatky. 

 Kontrolou boli overené  všetky bežné výdavky / ekon. klas.6/, ktoré boli realizované 

prostredníctvom  bežného účtu, dodávateľských faktúr a výdajových  pokladničných  

dokladov.  

Odmeňovanie pracovníkov je v súlade so zákonom. Pracovníkom sú priznané funkčné 

platy podľa pracovného zaradenia a rozpočtu úradu. Vyplatené mzdy a odvody boli správne 

vyplatené v stanovenej štruktúre zákonom na tarifné platy a príplatky. Mzdová dokumentácia 

obsahuje povinné údaje o odpracovanej dobe, prekážkach v práci a náhradách, ktoré 

preukazujú nároky na výplatu mzdy.  

 

Výnosy dosiahla n. o. hlavne za opatrovateľskú službu pre obce, pre ZOS Moravské 

Lieskové, z   dotácií  na sociálne služby a za činnosť v oblasti stavebného poriadku pre obce  

a z poplatkov od opatrovaných osôb. 

Námatkovo boli kontrolované úkony za  opatrovateľskú službu a  za poskytnuté 

ostatné druhy služieb.  Evidencia úhrad je vedená správne podľa preukázaných úhrad, neboli 

zistené nedostatky.  

 

Nedostatky zistené kontrolou : 

 

A/ Nesprávne uzatvorenie pracovného pomeru s pracovníčkou v rozpore s pracovným 

poriadku, zákonníkom práce a v oblasti hospodárnosti pri riadení a pri určovaní pracovných 

povinností zamestnancom. 

  

B/ Nesprávne uzatvorené dohody so zamestnancami na výkon stavebného poriadku v rozpore 

so  zákonom č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme podľa § 9a ods. 1 z dôvodu 

vykonávania činnosti zhodnej s predmetom činnosti zamestnávateľa. 


