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      Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

      V Nacinej Vsi dňa 17.09.2019 

 

      K bodu rokovania číslo   4 

 

 

Správa o hospodárení športového klubu Nacina Ves. 

 

Správa o výsledku kontroly za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 

 

 

 

Predkladá      Návrh na uznesenie 

D. Parchovianská 

Kontrolór obce Nacina Ves   Berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra 

o výsledku kontroly hospodárenia 

ŠK      za obdobie 

Od 01.01.2019  do  30.06.2019 

 

 

Príloha: Správa 



   Hlavný kontrolór Obce  Nacina Ves 

 

 V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu     

Obce Nacina Ves  

 

 

     S p r á v u 

o výsledku kontroly hospodárenia Športového klubu  Nacina Ves   

   za obdobie od 01.01.2019  do 30.06.2019 

  

 Za sledované obdobie  bola vykonaná kontrola na základe plánu 

kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019  a bola zameraná na čerpanie finančných 

prostriedkov z dotácie,  poskytnutej z rozpočtu obce Nacina Ves na podporu 

a rozvoj Športového klubu Nacina Ves. 

Dotácia finančných prostriedkov na rok 2019 bola schválená Obecným 

zastupiteľstvom uznesením číslo 12/2018 zo dňa 12.12.2018,vo výške 22 000,-€ 

 Finančné prostriedky pre ŠK Nacina Ves boli poskytnuté na základe  

zmluvy č. 1/2019 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2018, 

podpísanej  dňa 01.02.2019 v nasledovných splátkach: 

15.02.2019   6 000,-€                

02.04.2019   5 000,-€ 

28.06.2019   6 000,-€ 

    ----------- 

Spolu    17 000,-€ 

Ku kontrole boli predložené dňa 18.7.2019 :  

Výpisy z bankového účtu ŠK  1-6/2019 

    Pokladničná kniha 1-6/2019 

           Príjmové a výdavkové pokladničné doklady 1-6/2019 



 

Kontrola predložených dokladov bola vykonaná  od 6.8.2019 do 10.9.2019 . 

Následne bola vyhotovená správa o výsledku kontroly.  

 

Čerpanie dotácie k 30.06.2019: 

 

Trénerské služby   2 050,-€ 

Výplata muži   1 183,-€ 

Stravné/muži,dorast,žiaci/ 2 724,-€ 

Cestovné     1 314,-€ 

Športové potreby      863,-€ 

Všeobecný materiál     505,-€ 

Hygienické potreby     150,-€ 

Občerstvenie        55,-€ 

Lekár potvrdenie        60,-€ 

Benzín kosačka         35,-€ 

Kancelárske potreby, 

Administ. popl.,poštovné       23,-€ 

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

Spolu     8 962,- € 

 

 Športový klub aj v prvom polroku 2019 viedol iba záznamy v pokladničnej 

knihe o príjmoch a výdavkoch a pohyboch na bežnom účte. K pokladničným 

operáciám boli vyhotovené príjmové a výdavkové doklady, sú opatrené 

podpismi oprávnených osôb. 

V priebehu kontroly boli nedostatky konzultované s p. Milanom Ivanom, 

zástupcom ŠK Nacina Ves.  

 



Opatrenie: 

Chýbajúce doklady a spracovanie účtovníctva doložiť do nasledujúcej kontroly 

k 15.12.2019. 

 

 

V Nacinej Vsi 10.09.2019     D. Parchovianská 

        Kontrolór obce 

     

     

 

 

 

 


