
Obec Bačkovík        

Terézia  Kinlovičová -   hlavný kontrolór obce   

_________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA    č. 2/2021 

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 2021 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac júl  2021 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola  pokladnice r. 2021  
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému 

subjektu  

16. 7. 2021 

 

16. 7. 2021 

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 16. 7. 2021 

Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných 

osôb 

Terézia Kinlovičová , v.r. 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy 

kontrolovaným subjektom a o odovzdaní 

dokladov (dátum a podpis) 

16. 7. 2021  

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    pokladnica,  
Zákon o účtovníctve  § 10 zák. č. 431/2002 Z.z. – účtovný doklad – v zmysle 

zákona pri účtovných dokladoch  došlé fa zabezpečený. 

Zákon o finančnej kontrole  č. 357/2015 Z.z. – základná finančná kontrola 

v zmysle   § 6, § 7 je   vykonávaná správne.   

 

Jún  2021 

PS  -  2 645,69  €  (preveriť  smernica) 

Príjmy –  3 401,02 €   PPD – 203 -  

Výdavky – 4 410,30 €   VPD – 64 -  

Zostatok -  1 636,41 €  

Za máj 2021  MŠ  -  stravy 

PPD  209/2021 -  18,87 €  príjem od rodičov   0,17 x 111  =  18,87 € 

Preukaznosť zabezpečená    

Dotácia  1,20 € x  111 =  133,20 €   

Základná finančná kontrola   2. 6. 2021  

 

 

Máj 2021  

PS  955,42 € 

P – 5 932,29  

V – 4 242,02 

Zostatok  - 2 645,69 € 

Informatívne  V 50/2021 -  55,30 €  MOS – metly  (menšie obecné služby) 

 

Z á v e r :   

Po vykonaní kontroly výberovým spôsobom –   pokladnica  - pri kontrole 

z pohľadu efektívnosti, hospodárnosti konštatujem za účtovné doklady   

 

Pri kontrole konštatujem dodržiavania § 6, § 7 zák. č. 357/2015 Z.z. 

 

Pri kontrole účtovných dokladov  výberovým spôsobom – pokladnica nebolo 

zistené porušenie  § 19 ods. (3) zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách – hospodárnosť, efektívnosť je zabezpečená.  

Konštatujem  aj dodržiavania § 6, § 7 zák. č. 357/2015 Z.z. 

Odporúčania:      Nebolo nutné prijímať  opatrenia  po tejto kontrole.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 


