Správa z kontroly na
Obecnom úrade Oravské Veselé podľa plánu kontrol
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Oravské Veselé v inštitúciach,
ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci
za roky 2010 a 2011.
Kontrolu vykonal v priebehu mesiaca november Hlavný kontrolór obce Oravské Veselé na
obecnom úrade v Oravskom Veselom.
Predmetom kontroly bolo pridelenie dotácií a príspevkov z rozpočtu obce a ich následné
vyúčtovanie.
Pri kontrole bolo zistené nasledovné:
V rokoch 2010 a 2011 obec Oravské Veselé poskytla finančné prostriedky z rozpočtu obce
trom združeniam – TJ Tatran, DFS Pilsko a ERKO.
Rok 2010:
V tomto roku boli poskytnuté 2 príspevky: ERKO – 500,- Eur a DFS Pilsko – 300,- Eur.
Príspevky boli schválené uznesením č. 3/2010 zo dňa 29.4. 2010.
TJ Tatran – 11 000 Eur – schválená dotácia pri rozpočte obce na rok 2010 a uznesením zo
dňa 30.6.2010 schválená dotácia 2 500 Eur na oslavy 60. výročia vzniku.

Zúčtovanie dotácií a príspevkov:
DFS Pilsko – faktúra z 28.5.2010 na sumu 305,91 Eur – p. Jozef Socha preprava osôb
Oravské Veselé – Zvolen.
ERKO – chýba vyúčtovanie poskytnutého príspevku
TJ Tatran – v prílohe správy je podrobnejší zoznam položiek použitých finančných
prostriedkov. Celková suma výdajov v sledovanom období bola 17 880,62 Eur. Podrobnejší
rozpis položiek v časovom slede je zachytený v peňažnom denníku.
Rok 2011:
V tomto roku DFS Pilsko nedostalo finančné prostriedky a združeniu ERKO bola pridelená
dotácia v sume 700,- Eur. Dotácia bola schválená uznesením č. 98/2011, zmluva č. D1/2011.
TJ Tatran – 11 000,- Eur – dotácia bola rozpočtovaná, bola podaná žiadosť o dotáciu
a uzatvorená zmluva č. D2/2011.

Zúčtovanie dotácií a príspevkov:
ERKO – faktúra zo 6.9.2011 na sumu 686,40 Eur – p. Jozef Paľa – obedy. Peniaze
odovzdané v pokladni obce – VPD č. 372 zo dňa 21.9.2011.
- potvrdenka zo dňa 17.8.2011 v sume 25,- Eur – Oravské múzeum Dolný Kubín
TJ Tatran – v prílohe správy je podrobnejší zoznam položiek použitých finančných
prostriedkov. Celková suma výdajov v sledovanom období bola 11 808,18 Eur. Podrobnejší
rozpis položiek v časovom slede je zachytený v peňažnom denníku.

Záver:
V sledovanom období (roky 2010 a 2011) boli finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu
obce pre jednotlivé inštitúcie poskytnuté a vyúčtované podľa zákona o účtovníctve č.
431/2002 Z. z. novelizovaný zákonom č. 486/2010, okrem zúčtovania príspevku pre
združenie ERKO v roku 2010.
Preto navrhujem dodatočné vyúčtovanie poskytnutého príspevku a taktiež pripraviť
VZN pri prideľovaní poskytnutých dotácií a príspevkov z rozpočtu obce Oravské
Veselé.

V Oravskom Veselom, dňa 10. 12. 2012
Vypracoval: Ing. Jozef Namislovský – HK obce Oravské Veselé
So správou sa oboznámil: ...........................................................
Dňa : ...................................

Podpis: .......................................

Prevzal: ....................................................................
Dňa: ......................................

Podpis: .......................................

