Informácia
o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej
dotácie poskytnutými samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme
v regionálnej autobusovej doprave vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej
republiky v čase od 01.10.2012 do 19.11.2012.
Kontrolná akcia bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) na rok 2012.
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť systém financovania, cenotvorby, zmluvných vzťahov
s prepravcami v regionálnej autobusovej doprave a zistiť stav v dodržiavaní všeobecne záväzných
právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami samosprávnych krajov, slúžiacich na
úhradu nákladov na výkon služieb vo verejnom záujme.
Kontrola bola vykonaná v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej len „TSK“), SAD Prievidza
a SAD Trenčín za kontrolované obdobie rokov 2010 a 2011, v prípade potreby údaje
z predchádzajúceho alebo nasledujúceho obdobia.
Predmetom kontroly bola
 regulácia prímestskej autobusovej dopravy,
 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri zmluvných vzťahoch
samosprávneho kraja a dopravcov a pri hospodárení s finančnými prostriedkami v prímestskej
autobusovej doprave,
 kontrolný systém a vykonané kontroly vo vzťahu k financovaniu prímestskej autobusovej
dopravy.
Počas výkonu kontroly bolo zistené :
 regulácia prímestskej autobusovej dopravy


porušenie zákona o cestnej doprave, keď pri návrhu na začatie správneho konania
o udelení dopravnej licencie táto neobsahovala údaje o technickej základni autobusov,
čím zároveň nebol dodržaný postup v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR



ďalej bol zákon o cestnej doprave porušený, keď TSK ako správny orgán v konaní
o udelenie licencie nepožiadal obce, v ktorých majú byť zastávky, správcu ciest, po
ktorých má viesť trasa autobusovej linky a útvar policajného zboru o stanoviská
a pripomienky , ktoré sú potrebné na rozhodnutie a zároveň nebol skúmaný stav a
priepustnosť pozemných komunikácií, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri zmluvných vzťahoch samosprávneho kraja a dopravcov a pri hospodárení s finančnými prostriedkami v prímests
kej autobusovej doprave


porušenie zákona o účtovníctve, keď neboli zaúčtované náklady a zúčtované preddavky
poskytnuté dopravcom priebežne, ale až po zákonom stanovenom termíne a zároveň boli
porušené zmluvy s dopravcami, keď boli dopravcom poukázané finančné prostriedky
oneskorene, až po zmluvne stanovených termínoch

 kontrolný systém a vykonané kontroly vo vzťahu k financovaniu prímestskej
autobusovej dopravy



kontrola odporučila TSK z ekonomického hľadiska úspory finančných prostriedkov
vynakladaných na externú audítorskú firmu, aby kontroly ekonomicky oprávnených
nákladov u dopravcov, s ktorými má uzatvorené zmluvy, vykonával útvar hlavného
kontrolóra v zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov



kontrola odporučila dopravcovi SAD v Prievidzi vybrať na audit účtovnej závierky inú
audítorskú spoločnosť, aby sa zamedzilo riziku ohrozenia nezávislosti audítorskej
spoločnosti, ktorá zároveň pre TSK vykonáva kontrolu ekonomicky oprávnených
nákladov dopravcu v Prievidzi.

Tieto nedostatky sú podrobnejšie uvedené v správe o výsledku kontroly.
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