
 

Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce 

Nacina Ves za rok 2020 

pre Športový klub 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 Športový klub Nacina Ves (ďalej len „ŠK Nacina 
Ves“) zastúpený prezidentom klubu pánom Martinom Berkom. Predmetom kontroly boli výdavky klubu za rok 
2020, ktoré boli financované z dotácie rozpočtu obce. Dotácia bola poskytnutá na základe Zmluvy č. 1/2020 
o poskytnutí dotácie zo dňa 11.2.2020 a podľa platného VZN č. 3/2018 . Zmluvne boli dohodnuté 4 splátky 
v celkovej sume 22.000,-€ , ale  v skutočnosti poskytnuté 3 splátky v celkovej sume 16.000,-€.  
Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 boli z nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR prijaté opatrenia ,v rámci 
ktorých sa obmedzili , ale i zakázali športové podujatia. Vzhľadom na to, že športový klub nemohol plne 
vykonávať svoju činnosť , nebola obcou poskytnutá dotácia v plnom rozsahu. 
 
KONTROLA ZAMERANÁ NA: 
 - kontrola účtovných dokladov (trénerské zmluvy, cestovné príkazy,  príjmové a výdavkové pokladničné 
doklady) 
 
DOKLADY PREDLOŽENÉ  KU KONTROLE: 

- Kniha pokladne  (1-12/2020)  
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady (1-12/2020) 
- Výpisy z bankového účtu + evidencia pohybov na bankovom účte (1-12/2020) 

 
KONTROLNÉ ZISTENIA:  
Dotáciu obec poskytla v nasledujúcich splátkach : 

- Dňa 12.3.2020 v sume 6.000,- € 
- Dňa 21.7.2020 v sume 5.000,- € 
- Dňa 9.10.2020 v sume 5.000,- € 
------------------------------------------------------------------ 
Celkom:                                 16.000,- € 
 

 Doklady boli ku kontrole predložené dňa 11.12.2020. 
 Ostatné príjmy ŠK Nacina Ves: 3808,68€ 
 
 
 Čerpanie dotácie k dátumu predloženia: 
               

NÁZOV VÝDAVKU SUMA 

Výplaty - futbalisti 5 122,00 

Cestovné náhrady 1 148,98 

Stravné-futbalisti 2 122,70 

Trénerské služby 2 550,00 



SFZ (Slovenský futbalový zväz) -poplatky 2 658,49 

Športové potreby 273,53 

Bank. a pošt. poplatky, poistenie 156,15 

Prevádzkové náklady, vybavenie 1 878,25 

Hygienické potreby 207,40 

Občerstvenie-nealko pre futbalistov 74,10 

Benzín-kosačka 174,00 

CELKOM: 16 365,60 
 
Ostatné výdavky nezahrnuté v čerpaní: 794,93€ 
 
VÝSLEDOK KONTROLY:  
Zistené nezrovnalosti boli odkonzultované s p. Milanom Ivanom, ktorý je vedený ako finančný manažér ŠK 
Nacina Ves a následne boli opravené.  
Všetky výdavky boli použité v súlade s článkom 4 uzavretej Zmluvy č. 1/2020 o poskytnutí dotácie  z rozpočtu 
obce Nacina Ves. Tieto výdavky boli vyhodnotené ako potrebné na zabezpečenie činnosti ŠK Nacina Ves a sú 
podložené potrebnými dokladmi. Dotácia z rozpočtu obce bola riadne vyčerpaná v celom rozsahu. 
 
NA ZÁVER:  
Zástupcov ŠK Nacina Ves som upozornila na povinnosť registrovať sa do REGISTRA MIMOVLÁDNYCH 
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, ktorý má byť sprístupnený v roku 2021. Bolo mi oznámené, že športový klub si 
túto svoju povinnosť splnil. 
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený aj predseda ŠK Nacina Ves – Martin Berko. 
 
 
V Nacinej Vsi dňa 10.02.2021 
 
 
                                                                                               
                                                                                                   Renáta Michalková - hlavný kontrolór obce 
 
 
 
 
 


