
 

Hlavný kontrolór obce Nacina Ves 

 

Správa o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce 

Nacina Ves za rok 2021 

pre Športový klub Nacina Ves 

 

Vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nacine Ves na 
1. polrok 2022, 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 
2021, ktoré boli financované z dotácie rozpočtu obce. Dotácia bola poskytnutá na základe Zmluvy č. 1/2021 
o poskytnutí dotácie zo dňa 31.03.2021 a podľa platného VZN č. 3/2018 . Zmluvne boli dohodnuté 2 splátky 
v celkovej sume 16.000,-€, ktoré boli aj v skutočnosti vyplatené. 
 
KONTROLA ZAMERANÁ NA: 
 - kontrola účtovných dokladov (bankové výpisy,  príjmové a výdavkové pokladničné doklady, cestovné príkazy, 
faktúry, ERP doklady) 
 
DOKLADY PREDLOŽENÉ  KU KONTROLE: 

- Kniha pokladne  (1-12/2021)  
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady (1-12/2021) 
- Výpisy z bankového účtu + evidencia pohybov na bankovom účte (1-12/2021) 

 
KONTROLNÉ ZISTENIA:  
Dotáciu obec poskytla v nasledujúcich splátkach : 

- Dňa 4.5.2021 v sume 10.000,- € 
- Dňa 22.9.2021 v sume 6.000,- € 
------------------------------------------------------------------ 
Celkom:                                16.000,- € 
 

 Doklady boli ku kontrole predložené dňa 07.12.2021 + za obdobie 12/2021 dňa 18.01.2022. 
  
Ostatné príjmy ŠK Nacina Ves: 2.477,13€ 
 

Čerpanie dotácie za rok 2021: 
               

NÁZOV VÝDAVKU SUMA 

Stravné + odmeny futbalistov 6.347,30 

Trénerské služby a reprez. poplatky 2.996,00 

SFZ (Slovenský futbalový zväz) -poplatky 6.843,88 

Poštovné a bankové poplatky 134,80 

Športové potreby 198,91 

Preprava 1.243,28 



Prevádzkové náklady, materiálové potreby a 
údržba 2.480,63 

Hygienické a zdravotnícke potreby 39,97 

Občerstvenie-nealko pre futbalistov 56,72 

Športové podujatia 42,00 

CELKOM: 20.383,49 
 
Ostatné výdavky nezahrnuté v čerpaní: ........514,61 €............... 
 
VÝSLEDOK KONTROLY:  
Doklady boli konzultované s p. Milanom Ivanom, ktorý je vedený ako finančný manažér ŠK Nacina Ves. 
Kontrolované a uznané výdavky boli použité v súlade s článkom 4 uzavretej Zmluvy č. 1/2021 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:  
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený aj predseda ŠK Nacina Ves – Martin Berko. 
 
 
V Nacinej Vsi dňa 20.01.2022 
 
                                                                                               
                                                                                                   Renáta Michalková - hlavný kontrolór obce 
 
 
 
 
 


