
                                 SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE NESLUŠA 
                                                      O VÝSLEDKOCH  KONTROLY

                                                                                                    
                                                                                                                                                                   
     Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“), predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce 
Nesluša  správu  o výsledkoch kontroly , ktorá bola vykonaná v období II. polroka 2019:     

V tomto období boli na základe zákona o obecnom zriadení, schváleného plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce a uznesenia  obecného zastupiteľstva vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií 
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce za rok 2018

Kontrolované obdobie:  rok 2018

Predmet kontroly: Kontrola čerpania dotácie, jej účelové určenie, kontrola dodržiavania a 
uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov obce pri použití dotácií z 
rozpočtu obce.

Cieľ kontroly: Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia a so zameraním na dodržiavanie 
hospodárnosti efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami obce. 

Kontrolovaný subjekt:         Spojená organizácia SZŤZP v Nesluši  
Výsledok kontroly:              Kontrolou neboli zistené nedostatky
                                             Správa o výsledku kontroly č. 2019/1031/2

Kontrolovaný subjekt:          Slovenský červený kríž, miestny spolok Nesluša
Výsledok kontroly     :          Kontrolou neboli zistené nedostatky
                                              Správa o výsledku kontroly č. 2019/1032/2

Kontrolovaný subjekt :         Športový klub   Nesluša
Výsledok kontroly      :         Kontrolou neboli zistené nedostatky
                                              Správa o výsledku kontroly č. 2019/1085/2 

2. Kontrola pokladne , stav pokladničnej hotovosti, vedenie pokladničnej knihy, príjem, 
výdaj, dodržiavanie hotovosti pokladničného limitu.

Kontrolované obdobie:         od 01. 10. 2019 – 31. 10. 2019
Kontrolovaný subjekt:          Obec Nesluša  
Cieľ kontroly:                       Zistiť, či postup kontrolovaného subjektu pre vedení a nakladaní s 
pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne v kontrolovanom období bol v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.    
Kontrola bola zameraná :      Kontrola príjmových a výdavkových dokladov
                                               dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti.
Výsledok kontroly:                V sledovanom období nedošlo k prekročeniu pokladničnej hotovosti.



                                           
 Pri kontrole pokladničných operácií v kontrolovanom subjekte nedošlo k porušeniu zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Správa o výsledku kontroly č. 2019/1176.
                                                  

Návrh správy bude predložený obecnému zastupiteľstvu dňa 06. 12. 2019

V Nesluši,  27. 11. 2019                   

                                                                                   Mária Kormanová
                                                                         hlavná kontrolórka obce Nesluša


