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Správa o výsledku následnej finančnej kontroly  

 

Kontrolovaný subjekt :  Spoločný úrad samosprávy – Mestský úrad  Nové Mesto nad Váhom 

 

Kontrolované obdobie:  rok 2019 

 

Kontrolné zistenia: 

  

1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami  

 

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

nad Váhom na úseku stavebného poriadku.    

Činnosti, ktoré boli vykonávané v roku 2019 boli financované z viacerých zdrojov a to 

vo výške 184,3 tis. € a to z vlastných príjmov  zo správnych poplatkov vo výške 109,4 tis. 

€, dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých na prenesené kompetencie na ŠFRB vo výške 

13,4 tis. €, stavebný poriadok vo výške 59,6 tis. € a na úseku dopravy 2,0 tis. €. Uvedené 

dotácie úrad obdržal aj za obce účastníkov zmluvy o SOÚ.  Použitie dotácií bolo v súlade 

s pokynmi na ich čerpanie.  Správne poplatky za vydané rozhodnutia boli vybrané v správnej 

výške. 

 

Hospodárenie úradu sa riadilo schválenými limitmi programového rozpočtu mesta na 

rok 2019. Prostriedky príjmov boli úradu poskytnuté v rozpočtovaných výškach. Výdaje 

úradu podľa rozpočtovej klasifikácie boli použité na povinnosti vyplývajúce 

z pracovnoprávnych vzťahov a na úhradu prevádzkových nákladov. Kapitálové prostriedky 

úradu neboli pridelené.  

 Bežné  výdavky boli čerpané vo výške 185.124.- €. Položky schváleného rozpočtu boli 

zásadne dodržané a výnimočné výdaje nad rámec rozpočtu sa nevyskytli. Z prevádzkových 

výdavkov najviac úrad čerpal na nákup služieb. 

 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 boli vyplatené  

funkčné platy podľa pracovného zaradenia a rozpočtu úradu. Ostatné bežné výdavky vo výške 

54.- tis. € boli čerpané  na energie, nájomné priestorov, stravovanie, údržbu majetku, cestovné 

a služby SÚS n. o..  

Príjmy úradu v správnom konaní plynúce z výkonu stavebného poriadku boli vyberané 

od žiadateľov v správnej výške a v učených lehotách ako určil sadzobník zákona  č. 145/ 1995 

Z. z. o správnych poplatkoch. 

 

Nedostatky zistené kontrolou : 

 

A/   Nesprávne zúčtovanie služieb na základe zmluvy úradu a mesta, taktiež nesprávne 

programové členenie výdavkov a ich finančná kontrola. 

B/   Nesprávne zúčtovanie príjmov od obcí na základe pomeru nákladov na činnosť 

stavebného úradu. 

C   /   SÚS Nové Mesto nad Váhom uhrádza SÚS n. o. n oproti platnej zmluve SÚS naviac  aj 

tieto náklady, ktoré nie sú schválené vopred mestom a nie sú neplánované, ale trvale sa 

opakujúce ako ukladá čl. 2.2. zmluvy.  

 


