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Kontrolór obce Nacina Ves    Berie na vedomie 

 

 

       Správu hlavného kontrolóra 

       O výsledkoch kontroly 

       Za obdobie od 01.01.2018  do  30.,6.2018 
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   Hlavný kontrolór obce  Nacina Ves 

 

 

     S p r á v a  

O výsledku kontroly hospodárenia  Športového klubu v Nacinej Vsi 

Za obdobie od 01.01.2018  do 30.06.2018 

 

Kontrolu  o čerpaní finančných prostriedkov za I.polrok 2018  som začala 

v mesiaci júl 2018, po predložení účtovných dokladov športového klubu. 

 Športovému klubu Nacina Ves bola na rok 2018 poskytnutá dotácia vo 

výške 20 000,-€. Dotáciu poskytuje Obecný úrad Nacina Ves, na základe zmluvy 

číslo 1/2018 v zmysle VZN  č. 2/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov na 

podporu a rozvoj športového klubu. 

Obec poskytne dotáciu v štyroch  rovnakých splátkach: 

Prvá splátka do  28.02.2018  vo  výške 5 000,-€ 

Druhá splátka do  15.04.2018       -  5 000,-€ 

Tretia splátka do  15.07.2018        -  5 000,-€ 

Štvrtá splátka do   15.10.2018       -  5 000,-€ 

 

Športový klub Nacina Ves  vedie jednoduché účtovníctvo. V pokladničnej knihe 

vedie záznamy o príjmových a výdavkových operáciách.  

Finančné prostriedky z dotácie a z vlastnej činnosti vedie na bankovom účte 

v Slovenskej sporiteľni. 

Pri kontrole pokladničných dokladov za I. štvrťrok bolo zistené, že finančné 

prostriedky boli čerpané na výdavky z roku 2017. 

Z toho dôvodu Športový klub v zastúpení Milanom Ivanom, požiadal Obecné 

zastupiteľstvo Nacina Ves o predlženie lehoty na zúčtovanie dokladov z roku 

2017 do 31.07.2018. 



Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť prerokovalo  na svojom najbližšom 

zasadnutí, ktoré sa konalo 08. 08. 2018 a uznesením číslo 391/2018 k bodu 13 – 

Prejednanie žiadosti Športového klubu- schválilo  predĺženie lehoty na 

zúčtovanie dokladov z roku 2017  do 31.07.2018. 

Vo vykonávaní kontroly som pokračovala  od 20.08. do 28.08.2018. 

Boli prekontrolované príjmové a výdavkové pokladničné doklady  a bankové 

výpisy. 

Čerpanie finančných prostriedkov k 30. 06. 2018 bolo následovné: 

PRÍJMY: Dotácia obce 10 000,-€ 

  Vlastné príjmy      550,84 € 

     --------------- 

  Spolu   10 550,84 € 

 

Výdavky :     Spolu    9 295,83 € -    Trénerske služby, benzín 

          Stravné-muži, žiaci,cestovné 

           Nákup tovaru, hygienicke potr.  

           Voda,  

 

Stav finančných prostriedkov:  Bankový účet  1 162,51 € 

     Pokladňa                   92,50 €  

 

V priebehu kontroly boli konzultované niektoré nedostatky. K výplatným 

listinám  doložiť predpis, podľa ktorého sa fin. prostriedky  vyplácajú. 

Doložiť faktúru k úhrade na bankovom výpise. 

Ďalšie náležitosti  konzultovať s kontrolórom obce. 

 

V Nacinej Vsi  30. 08. 2018     D.Parchovianská 

          Kontrolór obce 


