Správa hlavného kontrolóra obce za štvrťrok 2016 v obci
Nesluša.
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nesluša,
zostaveného na prvý polrok 2016 sa uskutočnila kontrola dokladov občianských
združení, spolkov a klubov obce, ktoré poberajú dotácie a sledovanie činnosti
inventarizačných komisií.
Cieľ kontroly:
Preveriť náležitosti dokladov na základe, ktorých boli vyúčtované poskytnuté dotácie
žiadaľom. Ďalej sledovať prebiehajúcu inventarizáciu. Súčasne boli zistené aj ďalšie
nižšie spomenuté problémy.
Termín kontroly : január/február/marec 2016
Zistený stav:
Pri kontrole predložených dokladov od jednotlivých žiadateľov o dotácie za rok 2015
neboli zístené závažnejšie nedostatky. Použitie finančných prostriedkov mali
vydokladované a podložené účtovnými dokladmi. Prostriedky boli použité v rámci
žiadosti a činností jednotlivých občianských združení, spolkov a klubov obce.
Zistené nedostatky pri občianských združeních na, ktoré treba upozorniť:
1. Červený kríž – niektoré doklady boli len predložené čestným vyhlásenim resp. boli
potratené.
- odporúčam pre rok 2016 lepšie archivovať a zapisovať doklady, nevydávať prostriedky
bez potvrdenky.

2. Organizátor AFuS klub Nesluša – tu boli zistené najväčšie chyby. Organizátori chomúta pri
úhradach za jednotlivé služby a produkty za organizáciu Chomúta nepostupovali v súlade so
zákonom o účtovníctve. Výdavkové doklady nespĺňajú náležitosti ako je meno komu peniaze
vyplatili, predmet za aké služby boli vyplatené, dátum, podpis preberajúcej osoby. Ide
o doklady vo výške 2.563,-Eur (príloha č. 1).
Nakoľko AfuS klub Nesluša dostal od obce dotáciu vo výške 2.500,-Eur na organizáciu
podujatia, považujem nakladanie organizátorov v roku 2015 so zverenými prostriedkami za
nezodpovedne a vyúčtovanie ich použitia vo výške 2.563,-Eur na organizáciu chomúta za
nedostatočné až žiadne.
Prostriedky z pridelenj dotácie obce boli už použité, preto žiadam, aby tohto roku bol
organizátor Neslusškého chomúta povinný predložiť riadne a náležite vyúčtovanie chomútu
s dokladmi, ktoré majú spĺňať všetky náležitosti v opačnom prípade, bude obec požadovať
okamžite vrátenie dotácie z dôvodu nepreukázania jej použitia.
Rovnako upozorňujem, že organizátori nepredložili všetky doklady ohľadne občerstvenia. Na
základe faktúry od p. Čičalu - nieje jednoznačná koľko a aký druh občerstvenia bol
spotrebovaný. Rovnako v dokladoch sa neuvádza pre koho bolo toto občerstvenie obstarané

súťažiaci/návštevníci. Nie je vydokladovaný príjem z predaja občerstvenia, prostredníctvom
AfuS.
Taktiež som si všimla vyúčtovania na DHZ v Nesluši. Nakoľko DZH dostáva príspevok od obce na
svoju činnosť príde mi neetické príjmať finančné prostriedky za účasť na verejných akciách
v Nesluši, ktoré sú financované z rozpočtu obce. Nakoľko máme dva DHZ v Nesluši verím, že
členovia pôjdu príkladom v tomto roku a nebudú brať finančnú hotovosť ze veci, ktoré sú pre iné
zbory povinnosťou a robia ich zadarmo ako súčasť svojich hasičškých aktivít.

Vo februári 2016 došla na obec žiadosť od Spojená organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši, žiadajú
navýšenie dotácie o 500,- Eur. Pôvodne im bola schválená dotácia vo výške 500,-Eur
na celý rok 2016.
Moje stanovisko k požiadavke je zamietajúce z nasledujúcich dôvodov:
-

-

-

organizácia minula všetky prostriedky na výročné posednie v Centre. Prítomných bolo 64
osôb spolu s pozvanými osobami. Príde mi nezodpovedné minuť prostriedky, ktoré boli
určené pre všetkých 100 a viac členov na posednie, kde sa minimálne polovica členov
nezúčastnila.
Rovnako neboli predložené zoznamy členov, ako aj zoznamy osôb, ktoré sa zúčastňujú
kultúrných akcií nakoľko sa môže stať, že výhody poberajú aj nečlenovia, ktorým sú tieto
výdavky platené z pridelných prostriedkov
Nakoľko je rozsiahla členská základňa, odporúčam zvýšiť členské príspevky (k dnešnému
dňu nevieme aké členské sa platí – neboli predložené k tomu doklady).

V žiadosti sa uvádza, že prostriedky sa použijú aj na prezentáciu na akciách
v Nesluši (február 2016 – pochovávanie basy = účasť 0 osôb). Taktiež v roku 2015
boli prostriedky minuté na posedenia a výlety bez prínosu pre obec ako ste sľubovali
v žiadosti o dotáciu.
Verím, že prehodnotíte svoje výdavky a príjmy a pristúpite zodpovednejšie k čerpaniu
zverených finančných prostriedkov, aby slúžili celej členskej základni a nielen pár
zúčastneným na začiatku roka.
Nakoľko som dostala od finančnej rady informácie, ktoré rozporujú údajom v žiadosti
o dotácie ako aj údajom vo vyúčtovaní dotácie (čo do počtu členov atď) na konci
apríla sa uskutoční stretnutie finančnej rady spolu s predsedom organizácie za
účelom vysvetlenia rozdielov a nezrovnalostí.
Nakoľko som si všimla, že v obci je viacero príspevkových združení, ktoré maju IČO ale nepoberajú
2% percenta z daní, aby v roku 2016 začali vybavovať potrebné doklady a mohli si začať uplatňovať
tieto 2% na prilepšenie príjmu. Jednotlivé obecné združenia, požadajú navýšenia finančných
prostriedkov od obce z dôvodu ich minutia a zvyšovania nákladov počas roka. U nikoho som však
nezbadala snahu a motívaciu vybaviť si niečo naviac – 2% z daní (FO aj PO) alebo získanie
sponzorov z radov členov organizácií. Tiež ma prekvapujú tvrdenia, že je to iba kopec papierovačiek
a problémov, ktoré za tie 2% z daní nestoja – nevidiím tu žiadnu snahu organizácií navýšiť si
finančné prostriedky počas roka o možný príjem.

Zistené nedostatky sa prejavili aj v komisi Výstavby a územného plánovania.

Komisia výstavby a územného plánovania








Anna Dupkalová (tajomníčka),
Ing. Anna Mäkká,
Bc. Ladislav Mokošák,
Matej Nemček,
Vincent Nemček (predseda),
Ing. Peter Poláček,
Tomáš Žák.

Činnosť stavebnej komisie sa považuje za dôležitú a pri riešení obecných problémov je potrebné mať
znalosť aspoň základných stavebných zákonov a preto žiadam, aby do 30.apríla 2016 vybral predseda
stavebnej komisie jedného člena, ktorý pôjde na komplexne školenia ohľadne stavebných zákonov
a bude zodpovedný za odborné vyjadrenia komisie k riešeným dotazom zo stranu občanov a úradu.
Verím, že stavebná komisia pristúpi zodpovedne k tomu výberu ako aj k svojím povinnostiam a je si
vedomá, že svoju činnosť môže dobre vykonávať iba ak pozná príslušne stavebné zákony, ktorými má
občanom Nesluše radiť pri ich problémoch.

Nesluša 06.04.2016

Ing. Zuzana Skokanová

