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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  rok 2019. 

  

 Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2020  v mesiaci január a február 2020  a bola zameraná na čerpanie finančných 

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

a rozvoj Športového klubu Nacina Ves. 

Dotácia  na rok 2019  bola schválená Obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 

23/2018 zo dňa 12.12.2018  vo výške 22 000,-€ .  Na základe žiadosti ŠK 

o poskytnutie mimoriadnej dotácie bola uznesením OZ  č. 101/2019 zo dňa 

21.11.2019 schválená mimoriadna dotácia vo výške 1 500,- €.  

 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. Predmetom zmluvy, podľa článku 2, je poskytnutie 

dotácie  zo schváleného rozpočtu obce na podporu a rozvoj  Športového klubu 

Nacina Ves. Zmluva bola zverejnená na webovej stránke obce. 

Dotáciu poskytla obec  v nasledovných splátkach: 

15.02.2019   6 000,-€                

02.04.2019   5 000,-€ 

28.06.2019   6 000,-€ 

26.09.2019   5 000,-€ 

03.12.2019   1 500,-€ - mimoriadna splátka 

Spolu            23 500,-€ 



Doklady ku kontrole boli predložené   30.12.2019  zo stavom k 10.12.2019. 

Predložené doklady: Výpisy z bankového účtu ŠK  1-12/2019 

    Pokladničná kniha 1-12/2019 

           Príjmové a výdavkové pokladničné doklady 1-12/2019  

  

Celkové príjmy  ŠK  za rok 2019    26 381,40 € 

              zostatok z r. 2018                   21,51 € 

   SPOLU     26 402,91 €  

 Z toho           dotácia OcÚ    23 500,-    € 

         vlastné príjmy       2 902,91 €  

  

Čerpanie  k  10.12.2019 

Trénerské služby   3 850,-    € 

Výplata muži /1-9/2019/  6 633,-    € 

Stravné/muži,dorast,žiaci/ 4 418,40 € 

Cestovné     2 741,40 € 

Športové potreby   1 530,98 € 

Všeobecný materiál     581,40 € 

Hygienické potreby     313,91 € 

Občerstvenie        75,67 € 

Lekár potvrdenie        60,-    € 

Benzín kosačka      145,01 € 

Kanc.potr.,admn. popl.,pošt.         82,28 € 

Faktúry  SFZ             5 872,46 € 

Bankové poplatky       78,30 €   /k 31.12.2019/ 

 SPOLU          26 382,81 €  



Použitá dotácia  z OcU       23 500,-  € 

    Vlastné prostriedky         2 882,81 €     

 

 Športový klub  v roku  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,  opatrené podpismi 

oprávnených osôb, chronologicky zoradené podľa dátumov. 

Nakoľko tieto záznamy  neposkytovali obraz o použití dotácie,  pre lepší prehľad 

som ich spracovala podľa účelu čerpania.  

Ďalšie zistenia:   

K výdavkovým pokladničným dokladom o výplate za trénerské služby -

nedoložené  zmluvy. 

K výplatám – muži za odohrané zápasy – nedoložený predpis  

Dátum na cestovnom príkaze nesúhlasí s dátumom zúčtovania v pokladničnej 

knihe. 

Niektoré nedostatky boli konzultované s p. Milanom Ivanom, zástupcom ŠK 

Nacina Ves. 

Z dôvodu rozhodnutia  úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika 

SR o šírení prenosného ochorenia COVID – 19, som správu vypracovala bez 

ďalších konzultácii. 

Opatrenie: 

 Chýbajúce doklady doložiť do   31.05.2020. 

 

 

 

 

V Nacinej Vsi  26.03.2020    D. Parchovianská 

        Kontrolór obce 

    


