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   Hlavný kontrolór obce  Nacina Ves 

 

 V súlade s § 18f ods.d/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

predkladám  Obecnému zastupiteľstvu  Obce Nacina Ves 

 

     S p r á v u 

o výsledku kontroly čerpania dotácie  Športového klubu v Nacinej Vsi 

             za rok 2018. 

 

 Finančná kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2018  v decembri 2018 a januári 2019. Ku kontrole boli predložené 

účtovné pokladničné doklady , výpisy z bankového účtu a zápisy z pokladničnej 

knihy  za obdobie júl – november 2018. Kontrola bola vykonaná následne  na 

kontrolu za I. polrok 2018. 

 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 dotácií z rozpočtu obce  na 

podporu a rozvoj športového klubu. 

Poskytnutie dotácie bolo rozdelené do  štyroch  rovnakých splátok: 

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,-€ 

Pre nedostatok finančných prostriedkov ŠK  bola  štvrtá splátka  vyplatená 

v dvoch  splátkach a to v mesiaci 9/2018 – 1 000,- €  a v 10/2018 – 4 000,- €. 

Finančné prostriedky z dotácie a z vlastnej činnosti vedie ŠK 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. 



 Športový klub v zastúpení p. 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. 

 Pri kontrole predložených dokladov za II. polrok  boli zistené tieto 

skutočnosti: 

Príjmové aj výdavkové účtovné doklady, ako aj bankové výpisy sú zoradené 

podľa dátumov čerpania. Sú označené číslovaním a podpismi zodpovedných 

osôb. 

Čerpanie dotácie: 

Poskytnutá dotácia z Obce :  20 000,- € 

Vlastné príjmy k 30.11.2018:     4 716,17 € 

Výdavky k 30.11.2018: 

Faktúry SFZ        5 559,- € 

Výplata tréner       1 450,- € 

Výplata muži 8/17-11/18      5 848,- € 

Stravné        4 462,- € 

Cestovné 7I17-8/18      3 056,- € 

Športové potreby, obuv         715,- € 

Všeobecný materiál/hygiena/     1 079,- € 

Prenájom ihriska –Mi          370,- € 

Registračné poplatky          236,- € 

Občerstvenie /sóda/          123,- € 

Benzín – kosenie             134,- € 

Bankové a ost. poplatky           104, € 



Výdavky spolu    23 136,- € 

 

 

ŠK Nacina Ves vedie iba záznamy v pokladničnej knihe.  

Občianske združenie – ŠK Nacina Ves – je právnickou osobou , a preto sa vždy 

považuje aj za účtovnú jednotku. Každá účtovná jednotka je v zmysle zákona č. 

431/2002 Z. z. v znení n. p. –zákon o účtovníctve-povinná viesť účtovníctvo 

a dodržiavať všetky  ustanovenia uvedené v tomto zákone.  

Nedostatky: 

 Pokladničné doklady v niektorých prípadoch neobsahujú všetky 

náležitosti  podľa zákona o účtovníctve.  

K výplatám stravného doložiť predpis, podľa ktorého sa náhrady vyplácajú. 

 

 

 

 

31.01.2019       Kontrolór obce: 

 

 

 

 

 


