Na rokovanie OZ –

19.11.2018

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VYKONANÝCH KONTROLÁCH
Vážené Obecné zastupiteľstvo,
Na základe informácií medializovaných počas volebnej kampane som vykonala kontrolu
zameranú na:
1. Prehľad financovania projektu „Rekonštrukcia Zdravotného strediska v Obci Kokava
nad Rimavicou – I. a II. etapa“, kde bolo financovanie nasledovné:
I.etapa: realizácia máj – júl 2016
94 029,22 €
Z toho dotácia z Environmentálneho fondu:
89 327,75 €
Spolufinancovanie obce:
4 701,47 €
Zrealizované boli nasledovné práce.
- Výmena okenných a dverných konštrukcií
- Montáž atypických konštrukcií
- Montáž vykurovacích telies
- Plynoinštalácia
- Ústredné kúrenie
- Montáž rozdeľovača pre radiátorové vykurovanie
- Demontáž vykurovacích telies a montáž nových radiátorov
II.etapa : realizácia september –október 2017
106 356,88 €
Z toho dotácia z Environmentálneho fondu:
101 039,03 €
Spolufinancovanie obce:
5 317,85 €
- Zateplenie objektu zdravotného strediska v tom:
- Výmena strešnej krytiny – zateplenie strechy
103 643,10 €
Výdavky čerpané z vlastných zdrojov obce boli vo výške:
Na úhradu nákladov, ktoré boli vyčlenené v rámci projektu ako neoprávnené výdavky,
nakoľko nespĺňali podmienku znižovania energetickej náročnosti objektu a to:
- Vnútorné stavebné úpravy
- Zdravotechnika
- Časť Lekáreň
- rekonštrukcia podnikateľskej časti.
Nebolo by však logické, aby tieto práce neboli zrealizované pri celkovej rekonštrukcii objektu.
Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške:
304 029,20 €.
Teda tvrdenia, že obec nedodržala podmienky čerpania cudzích zdrojov a tak z vlastných zdrojov
uhradila 160 000 € - sú úplne zavádzajúce a nepravdivé.
Návrh opatrení: - bez návrhu opatrení.
2. Na základe zverejneného podnetu nášho občana ohľadom financovania COUNTRY
FESTu, kde bolo uvedené, že obec hradila náklady na hudbu a ozvučenie na tomto
podujatí vo výške 4000,00 € ďalšia kontrola bola zameraná na financovanie podujatia
COUNTRY FEST 2018.
Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:
-

Dňa 11. januára 2018 – na základe žiadosti OZ priaznivcov športu a kultúry
v Kokave nad Rimavicou, ktoré organizuje COUNTRY festival bola poskytnutá
pôžička vo výške 6 500,00 € na úhradu honoráru za koncert skupiny DESMOD, o čom
bol vystavený písomný doklad o pôžičke finančných prostriedkov, kde bolo uvedené, že
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nakoľko obec je spoluorganizátorom tohto podujatia bude sa na jeho organizácii
podieľať sumou 1000,00 € a teda po uskutočnení podujatia OZ vráti obci sumu
5500,00 € - najneskôr do 20. augusta 2018.
- Honorár za vystúpenie skupiny DESMOD bol vo výške 6500 €, ktorý bol uhradený
v dvoch sumách a to zálohovo vo výške 1625 € (fakt. č. 04022018) a zúčtovacou
faktúrou (fakt. č. 05062018) vo výške 4875 €.
- Suma 5 500 € bola Obci Kokava nad Rimavicou vrátená na základe dokladu o pôžičke
finančných prostriedkov zo dňa 11.januára 2018 a následne vystavenej faktúry č.
2018069 zo dňa 8. augusta 2018. Suma bola pripísaná na účet obce dňa 9. augusta
2018.
- Zamestnanci Obce Kokava nad Rimavicou sa na organizovaní akcie COUNTRY
festival 2018 z pokynu zamestnávateľa v pracovnej dobe nepodieľali - teda nebola na
tento účel použitá žiadna finančná čiastka.
- Priestory amfiteátra boli na toto podujatie poskytnuté bezplatne, tak ako tomu bolo aj
v minulosti pri organizovaní tohto podujatia a ostatných verejných podujatí
organizovaných pre občanov, resp. deti našej obce.
- Zámer objednávky koncertu skupiny DESMOD – č. 26/2018 nebol s poslancami OZ,
ani s členmi OR prerokovaný, nakoľko sa jednalo o pôžičku v zmysle dokladu zo dňa
11.januára 2018.
Záver: Obec Kokava nad Rimavicou – ako spoluorganizátor sa na podujatí podieľala
finančnou čiastkou vo výške 1 000,00 € - čím boli dodržané ustanovenia dokladu o poskytnutí
pôžičky.
Návrh opatrení: - odporúčam napriek kompetencii p. starostu rozhodovať o podieľaní sa na
spoluorganizovaní podujatí v obci a poskytovaní finančných prostriedkov v rámci limitu
schváleného v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Kokava nad
Rimavicou – informovať orgány obce o týchto zámeroch.
3. Na základe prezentovaných informácii vedením MS SČK, že opakovane žiadali od obce
vyššiu dotáciu, konkrétne na Deň detí a bola im zamietnutá – preverila som skutkový stav
poskytovania dotácií pre túto organizáciu za roky 2013 – 2018 s nasledovným zistením:
- v roku 2013 - poskytnutá dotácia vo výške - 100,00 €- (na činnosť MS) – žiadané 120 €
- v roku 2014 - poskytnutá dotácia vo výške - 100,00 € - (na činnosť MS) – žiadané 130 €
Zmena vedenia MS SČK:
- v roku 2015 – poskytnutá dotácia vo výške – 200,00 (na rozvoj darcovstva, nákup
a zabezpečenie zdravotníckych hliadok) -žiadané 400 €
OR dňa 12. novembra 2015 zamietla opakovanú žiadosť na dofinancovanie aktivít MS
SČK – nakoľko v tomto roku na požadované aktivity dotácia poskytnutá bola.
- v roku 2016 - poskytnutá dotácia vo výške – 350,00 € (na Deň detí, mobilné odbery
krvi, ples SČK, aktivity v obci) – žiadané 500,00 €.
- v roku 2017 - poskytnutá dotácia vo výške – 350,00 (na reprezentačný ples, Deň detí,
mobilné darcovstvo) - žiadaná suma 400 €
- v roku 2018 - poskytnutá dotácia na základe poslaneckého návrhu vo výške – 350,00
( na mobilné odbery krvi, nákup zdravotníckeho oblečenia a doplnenie lekárničiek,
podujatie – Deň detí – v roku 2018 organizované nebolo) - žiadané 500 €.
Kontrolou bolo zistené , že na podujatia organizované pre deti boli priestory amfiteátra
a služby (elektrika, voda) poskytované obcou bezplatne.
Taktiež priestory Kultúrneho domu na podujatia (okrem zábav a plesov) boli poskytované
bezplatne.
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Záver:
O výške dotácií v zmysle citovaného VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácii a darov rozhoduje:
- do sumy – 165,96 € - starosta obce
- do sumy – 331,93 € - obecná rada
- na sumu – 331,93 € - obecné zastupiteľstvo
Podľa finančných možností obce a podľa zámeru požiadaviek sú alikvotne krátené dotácie
pre všetkých žiadateľov.
Konštatujem, že dotácie sú poskytované v súlade so VZN č. 1/2007.
Návrh opatrení: - bez návrhu opatrení.
Správa bola vzatá na vedomie, uzn. OZ č. 7/2018 – A/2, zo dňa 19.11.2018 – bez pripomienok
V Kokave nad Rimavicou, 16. novembra 2018

Anna Beracková
hlavný kontrolór obce
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