K výsledkom kontroly NKÚ v Matici slovenskej

Najvyšší kontrolný úrad kontroloval použitie finančných prostriedkov za obdobie r. 2011
a 2012, t. j. za čas , keď sa ujal funkcie predsedu MS p. Marián Tkáč a jeho „nové vedenie“.
Protokol, ktorý ste zverejnili, je aj na web stránke NKÚ , a je to zaujímavé čítanie hlavne pre
bývalých členov výboru MS. Kontrolóri NKÚ totiž konštatovali celkom presne to, na čo
upozorňovali členovia výboru MS v predchádzajúcom období a za svoju kritiku si zo strany
vedenia MS vyslúžili osočovanie, intrigy, vyhrážky a prepustenie zo zamestnania.
Na rokovaniach výboru (sú zvukové záznamy, resp. zápisnice) mnohí členovia výboru
upozorňovali, že sa MS dostane onedlho do veľkých finančných problémov ( o tom sa píše
na tejto stránke tiež), že sa porušujú Stanovy, dokonca zákony SR, že sa nehospodárne
nakladá s majetkom MS, hospodári sa rozšafne, že sa nešetrí, ale naopak, pomaly míňa aj
miliónová rezerva v eurách z r. 2010. Súčasná situácia v MS, ale hlavne Protokol o výsledku
kontroly NKÚ v MS im dal za pravdu.
Protokol uvádza, že len za kontrolované 2 roky zistili kontrolóri veľakrát porušenie zákonov
NR SR :
1. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, keď MS vo viacerých prípadoch nesprávne
zaúčtovala výdavky, resp. nemala súpis vykonaných prác ako doklad k 10 faktúram,
nevykonávala inventarizáciou kontrolu či stav majetku, záväzkov a rozdielu v účtovníctve
zodpovedá skutočnosti
2. Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, keď pri uzatváraní rôznych zmlúv
neuskutočnila verejné obstarávania
3. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď MS nepreukázala
hospodárne použitie finančných prostriedkov
4. Zákon č.176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Tento zákon
porušila MS viackrát :
Podľa uvedeného zákona je pri zámene nehnuteľností, pri predaji, resp. kúpe pozemku či
iného majetku potrebný súhlas kolektívneho orgánu, t. j. výboru MS. Toto ustanovenie bolo
porušené viackrát (ceny nájmov, zmluvy o užívaní pozemku, prenájmy bytov a nebytových
priestorov ( napr. 1137 m2 za 1€ ročne!) ,prenájmy prenajatých priestorov tretím osobám,
zámena majetku Neografie a MS ( v celkovej hodnote 1 060 000€ ) ‐ len nedávno dodatočne
schválená výborom MS viac ako 2 roky po termíne, zmluvy o pôžičkách a pod. Podľa zákona
štatutárny orgán, t. j. predseda MS je povinný vyžiadať si na nakladanie s majetkom
predchádzajúci súhlas výboru. Ale pozor, ak nebol predchádzajúci súhlas výboru, zmluvy sú
neplatné.

A MS nemá ani jednotnú evidenciu uzatváraných a platných zmlúv..., ale aspoň kontrola
nezistila, že v sledovanom období vraj kúpila MS trojizbový byt v Martine pre predsedu MS
a tiež bez súhlasu výboru...
5. Zákon č. 278/1993 Z.z., keďže vo svojom účtovníctve MS neviedla niektoré pozemky a
podľa tohto zákona je MS povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a
zrozumiteľne
6. Zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, keďže právne
úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robí štatutár, ktorý je na to oprávnený zo
zákona, t. j. predseda MS a nie napr. správca či riaditeľka finančno‐ekonomického útvaru
(napr. zmluvu za 71 610 €!)
7. Zákon č.211/2011 Z z. o povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv. Matica
začala čosi zverejňovať na svojej web stránke v januári 2013, ale po polroku s tým prestala...

Je ešte veľa zaujímavostí v protokole o kontrole NKÚ , ale spomínam len tie nedostatky, na
ktoré sme opakovane upozorňovali predsedu MS ako štatutárneho zástupcu MS, ktorý je za
nedostatky zodpovedný. Vyslúžili sme si však len osočovanie, urážky osobne
i v médiách...Teraz nám však NKÚ dal za pravdu...
Čo už?
Predseda by sa nám dnes mohol aspoň ospravedlniť...
PhDr. Eva Garajová
členka výboru MS

