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OBEC     Žakarovce   
Žakarovce 335 
 
V Žakarovciach dňa 20.2.2016 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov 

poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2015 
 

 V zmysle schváleného Plánu práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2016 som 
vykonala kontrolu poskytnutých finančných príspevkov z rozpočtu obce. Kontrolu som zamerala na 
overenie dodržania podmienok platných zmlúv o nenávratných finančných príspevkov, ktoré obec 
Žakarovce poskytla subjektom vykonávajúcim svoju činnosť na území obce Žakarovce v súlade 
s platnou legislatívou.   

 V rámci kontroly mi bola zo strany obecného úradu v Žakarovciach poskytnutá kompletná 
dokumentácia týkajúca sa jednak poskytnutia nenávratných finančných príspevkov, zmluvy 
o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov vrátane platných dodatkov a tiež predloženého 
vyúčtovania zo strany prijímateľov dotácií.  

Kontrolné zistenia : 
Obec Žakarovce v súlade s § 4 ods.3 písm. h) a p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mala v roku 2015 vo svojom schválenom rozpočte 
naplánované aj príspevky organizáciám, ktoré sa v obci Žakarovce podieľajú na : 

1. Rímskokatolícka cirkev – náboženské služby 
2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých –ZO Žakarovce – pomoc zdravotne postihnutým 

občanov v rámci kultúrneho a spoločenského vyžitia 
Podľa § 7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov môže obec zo svojho rozpočtu poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých je 
zakladateľom, resp. iným právnickým osobám, ktoré majú sídlo na území mesta, na podporu 
všeobecne prospešných služieb.    

Poskytnutie nenávratných finančných príspevkov je viazané na Zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku, ktoré sú podpísané jednak starostom obce a jednak štatutárnym zástupcom prijímateľa 
príspevku.  

Vyššie spomínané zmluvy boli v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov zverejnené na webovej stránke obce Žakarovce. 

Výška jednotlivých nenávratných finančných príspevkov bola určená Rozpočtom obce Žakarovce 
na roky 2015-2017, ktorý bol schválený 27.2.2015 uznesením č.  7/2/2015. Výška skutočne 
poskytnutých príspevkov bola v súlade s rozpočtom obce. (viď príloha č.1).  
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor jednotlivých Zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch: 
 

1. Rímskokatolícka cirkev Žakarovce –  
zastúpená Stanislavom Cifrom Thlic. Zmluvne dohodnutá výška dotácie 500 € bola aj skutočne 
poskytnutá a podľa predloženého vyúčtovania použitá úplne. Vyúčtovanie bolo predložené OcÚ 
v Žakarovciach  dňa 9.11.2015 v sume 513,84 € a zahŕňalo výdavky na výmenu okna v sakristii 
kostola.  

Vyúčtovanie je v súlade so zmluvou. 
 
 

 2. Slovenský zväz zdravotne postihnutých –ZO Žakarovce  
zastúpená Zdenou Beluškovou predsedkyňou.. Zmluvne dohodnutá výška dotácie 300 € bola aj 
skutočne poskytnutá a podľa predloženého vyúčtovania použitá úplne. Vyúčtovanie bolo predložené 
OcÚ v Žakarovciach  dňa 16.11.2015 v sume 300,00 € .  

Predložené účtovné doklady preukázali použitie príspevku na : 

- zakúpenie  mikrosystému – 8 ks – 75,99 € 

- zakúpenie spoločenských hier – 125,31 € 

-  zakúpenie vecných cien na akciu „Dáma“ – 61,93 € 

- zakúpenie potravín na opekačku– 36,77 € - 36,77 € nebolo uznaných neboli v súlade so zmluvou 

 

SPOLU    262,93 € 

 

Neoprávnený výdavok v sume 36,77 € bude vrátený do rozpočtu obce v roku 2016. 
 
 

Záver: 
Číselné zhrnutie poskytnutých, oprávnene použitých nenávratných finančných príspevkov 
z rozpočtu obce Žakarovce v roku 2015 tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 
Z vyššie uvedených rozborov jednotlivých predložených vyúčtovaní možno konštatovať, že : 

1.) dotácie poskytnuté Rímskokatolíckej cirkvi boli použité a vyúčtované v súlade so 
zmluvou vo výške 500 € 

2.)  dotácie poskytnuté  SZZP ZO Žakarovce boli použité a vyúčtované v súlade so 
zmluvou vo výške 262,93 €. 

 
 
 
 
     

 

 

 

        Ing. Monika Lorincová 

        hlavná kontrolórka obce 


