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

predkladám  Obecnému zastupiteľstvu v Nacinej Vsi 

 

 

 

     Správu  

O výsledku kontroly  čerpania finančných prostriedkov poskytnutých 

z rozpočtu obce Nacina Ves , pre Občianske združenie Folklórnu skupinu                 

RADOSŤ  Nacina Ves  na rok 2019. 

 

Finančná kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2020  v mesiaci január 2020. 

Finančné prostriedky  boli poskytnuté na základe zmluvy č. 2/2019 zo dňa 

15.2.2019 v zmysle platného VZN č. 3/2018  o podmienkach  poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce. 

Výška dotácie na rok 2019  pre FS Radosť Nacina Ves bola schválená vo výške 

3 000,- €, uznesením OZ Nacina Ves č. 12 zo dňa 12.12.2018,  na základe 

žiadosti  FS Radosť  schválenej uznesením OZ č. 20 zo dňa 12.12.2018. 

Dotácia bola poskytnutá 17.7.2019  v sume  3 000,- € na účet OZ FS Radosť  

Nacina Ves, vedeného  v   ČSOB , a. s., pobočka Michalovce. 

 Pri kontrole boli zistené tieto skutočnosti: 

 Folklórna skupina RADOSŤ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. c/ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v z. n. p.  

Ku kontrole boli predložené : príjmové a výdavkové pokladničné doklady, 

bankové výpisy, 

peňažný denník k 10.12.2019, peňažný denník k 31.12.2019, pokladničná kniha, 

kniha- účet v banke, kniha pohľadávok. 

Zúčtované účtovné doklady obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona 

o účtovníctve.  

Sú chronologicky zoradené podľa dátumov, sú prehľadne označené číslami, 

obsahujú podpisy zodpovedných osôb. 



 

Čerpania dotácie: 

Príjem dotácie:      3 000,- € 

 

Výdavky k 15.12.2019: 

 Zmluva o poskytnutí služieb/harmonikár/                   550,-  

 Zhotovenie krojov, doplnky- obuv                 2 108,78   

 Reprezentačné výdavky                84,69  

 Preprava                      60,-    

 Kancelárske potreby            110,79  

 Účastnícky poplatok                        5,-   

 Spotrebný  tovar               80,74   

              

       Spolu:     3 000,- € 

 

  V prílohe  doložený peňažný denník  - podľa kódov operácií a podľa dátumov 

čerpania. 

 Finančné prostriedky boli použité v súlade s uzavretou zmluvou č. 2/2019 

zo dňa 15.2.2019  čl. 4 – 7. Zmluva je zverejnená na webovom sídle obce. 

 

Záver:  Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

 

 

V Nacinej Vsi,  14.02.2020      D. Parchovianská 

          Kontrolór obce
            

       


