
Obec Bačkovík        

Terézia  Kinlovičová -   hlavný kontrolór obce   

_________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA    č. 1/2020 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  

v z. n. p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2020 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac február, 2020 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola pokladnice  

01 – /2020 

 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému 

subjektu  

10. 2. 2020 

 

10. 2. 2020 

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, 

opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného 

zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob 

vysporiadania týchto námietok 

 

Kontrolovaný subjekt nepodal 

námietky k zisteným nedostatkom  

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok 

X) 

 

 

 

XX) 

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky 

 

 Neboli zistené nedostatky 

§ 19 zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozp. pravidlách  -  

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku 

 

 

Dátum vyhotovenia správy z kontroly 10. 2. 2020 

Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných 

osôb 

Terézia Kinlovičová , v.r. 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy 

kontrolovaným subjektom a o odovzdaní 

dokladov (dátum a podpis) 

10. 2. 2020  

Mgr. František  Korečko 

,v.r. 

– starosta obce 

 

 

X) 



Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných 

námietok 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pri kontrole  pokladničných dokladov  za 01 /2020   v Obci Bačkovík     

Bolo zistené:  

Doklady sú vyhotovované v súlade so zákonom o účtovníctve  § 10 zák.č. 

431/2002 Z.z. a tiež  je na dokladoch vykonávaná základná finančná kontrola  

v zmysle zák. č. 357/2015 Z.z.  

Od 1. 1. 2019  došlo k zmene  tohto zákona a to tak:  

Aby základná finančná operácia bola preukazne vykonaná   2 pracovníkmi:  

- Každý má povinnosť uviesť, či je možné vykonať finančnú operáciu , 

resp. ju pozastaviť  

- Je povinnosť uviesť  - meno, priezvisko, funkciu a podpis – táto 

povinnosť je splnená.  

 

 

Pokladnica:   

Výdavkové doklady pokladnice  V1 - V 11/2020  

Príjmové  doklady pokladnice  P1 - P 61/2020 

 

PS  =  0 € 

Príjmy   =  5 912,77 € 

Výdavky  =  4 341,74 € 

Zostatok =  1 571,03 € 

 

Obec v r. 2020 začiatkom roka vykonala predvolania  obyvateľov, ktorí majú 

dlhy voči obce – DzN, TKO, odpad,  kanalizácia , voda. 

V pokladnici je preukaznosť o efektívnosti konania voči dlžníkom – osobný 

kontakt – predvolania od 15. 1. 2020 je suma úhrad dlžníkov 1 149,89 €+ 

418,05 €  =  1567,94 € 

 

V prípade VPD   č. V 1/20 = 1884,80 €  ide o výplatu  pre zamestnancov MOPS 

za december 2019  - ktorí nemajú zriadený účet v banke . 

Výplata je na pokladničnom doklade vydaná  Ľubici Gonovej a následne je 

k dokladu doložená  výplatná listina o prevzatí  mzdy  4 zamestnancami .   

 

- Informácia -dodržanie  § 10 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  - 

účtovný doklad  - preukaznosť  .  

 

Nový zákon č. 357/2015 Z.z.   

Vykonanie základnej finančnej kontroly  je vykonané až na zmenu v zákone 

pri každom mene má byť   uvedená informácia o tom, či môže resp. nemôže byť 

finančná operácia vykonaná. 

 

 

 

 

 

ODPORUČANIA  na  odstránenie  nedostatkov zistených kontrolou:  

 

Nebolo nutné navrhovať a prijímať opatrenia ku kontrole  pokladnice 

za január 2020. 

 

V Bačkovíku,  10. 2. 2020                  

 

 

 

 


