
Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce 

Nacina Ves za rok 2020 

pre Folklórnu skupinu RADOSŤ Nacina Ves 

 

Vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacine Ves na 1. polrok 2021, bod 3  

a v súlade s § 18f ods.1) písm d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 
CIEĽ KONTROLY: 
 Vykonať finančnú kontrolu použitia dotácie z rozpočtu obce pre Folklórnu skupinu RADOSŤ  Nacina Ves (ďalej 
len „FS RADOSŤ“) zastúpenú pani Ľudmilou Stuľakovou. Predmetom kontroly boli výdavky  za rok 2020, ktoré 
boli financované z dotácie rozpočtu obce. Dotácia bola poskytnutá na základe Zmluvy č. 2/2020 o poskytnutí 
dotácie zo dňa 14.2.2020 a podľa platného VZN č. 3/2018 . Podľa uvedenej Zmluvy bola dohodnutá dotácia 
v celkovej sume 2.000,- a v tejto sume bola dotácia aj poskytnutá 
 
KONTROLA ZAMERANÁ NA: 
 - kontrola účtovných dokladov (zmluvy, faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy) 
 
DOKLADY PREDLOŽENÉ  KU KONTROLE: 

- Pokladničná kniha  (1-12/2020)  
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady (1-12/2020) 
- Výpisy z bankového účtu + evidencia pohybov na bankovom účte (1-12/2020) 
- Peňažný denník (1-12/2020) 

 
KONTROLNÉ ZISTENIA:  
 Dotáciu obec poskytla dňa 12.3.2020 vo výške 2.000,- eur. 
 Doklady boli ku kontrole predložené dňa 11.12.2020. 
 
 
 Čerpanie dotácie k dátumu predloženia: 
 

NÁZOV VÝDAVKU SUMA 

Zmluva o posk. služieb-harmonikár 500,00 

Folklórna obuv, rúška 1 057,84 

Reprezentačné výdavky-občerstvenie 230,87 

Kancelárske potreby 58,49 

Spotrebný mat. - puzdro na akordeón 48,88 

Čistiace potreby 103,92 

CELKOM: 2 000,00 
 
 
 
               
 



 
VÝSLEDOK KONTROLY:  
Všetky výdavky boli použité v súlade s článkom 4 uzavretej Zmluvy č. 2/2020 o poskytnutí dotácie  z rozpočtu 
obce Nacina Ves. Tieto výdavky boli vyhodnotené ako potrebné na zabezpečenie činnosti FS RADOSŤ  a sú 
podložené potrebnými dokladmi. Dotácia z rozpočtu obce bola riadne vyčerpaná v celom rozsahu. 
 
NA ZÁVER:  
Pani Stuľakovú, ako oprávnenú konať za FS RADOSŤ, som upozornila na povinnosť registrovať sa do REGISTRA 
MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, ktorý má byť sprístupnený v roku 2021.  
 
 
V Nacinej Vsi dňa 10.2.2021 
 
 
                                                                                               
                                                                                                   Renáta Michalková - hlavný kontrolór obce 
 
 
 
 
 
 


