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V Žakarovciach dňa 20.2.2017 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kontrola poskytnutých nenávratných finančných príspevkov 
poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016 

 V zmysle schváleného Plánu práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2017 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 2016 vo svojom schválenom upravenom  

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 2016-2018, ktorý bol schválený 15.4.2016 uznesením č.  2/4/2016 a RO č. 1 schváleného dňa 

9.12.2016 uznesením 28/12/2016. 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 Mgr. Tomášom Székelym. Zmluvne dohodnutá výška dotácie 500 € bola aj skutočne 

poskytnutá a podľa predloženého vyúčtovania použitá úplne.  Vyúčtovanie bolo predložené OcÚ 

v Žakarovciach  dňa 30.11.2016 v sume 10 000 € a zahŕňalo výdavky na opravu orgánu v kostole.  

Dotácia poskytnutá: 21.10.2016 

Dotácia zúčtovaná:  

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 v sume 299,97 €. Vyúčtovanie bolo 

predložené OcÚ v Žakarovciach  dňa 24.11.2016 v sume 299,97 € .  

Predložené účtovné doklady preukázali použitie príspevku na : 

predložené doklady:                                                        

1. vstupenky na predstavenie v SNV  - 50 € 

2. ceny pre víťazov akcia "Dáma"  44,74 € 

3.divadelné predstavenie -69 € 

4. Akcia "Úcta k starším" - 97,33 € 

5. Nákup vianočného materiálu - 38,90 € 

SPOLU    299,97  € 

Nepoužitá dotácia v sume 0,03 € bola vrátená do pokladne obce 24.11.2016 

 

Dotácia poskytnutá: 26.5.2016 

Dotácia zúčtovaná: 24.11.2016 

Vyúčtovanie je v súlade so zmluvou. 

 
Občanom, ktorých postihla živelná pohroma – požiar – obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú 

výpomoc na zmiernenie následkov tejto živelnej udalosti. 

Boli poskytnuté formou zmluvy o poskytnutí NFP, aj keď to nebolo nutné pretože podľa zákona 

369/1990 Zb. o obci je obec citujem “ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú 

okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou 

udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.“ 

Pomoc bola poskytnutá týmto občanom: 

 

1. Magdaléna Baluchová,  -  500 €  poskytnutá – 26.5.2016 

2. Margita Žihalová - 500 € poskytnutá – 16.8.2016 

Tieto prostriedky boli použité na nákup stavebných prvkov do rodinného domu. 

 

Záver: 

Číselné zhrnutie poskytnutých, oprávnene použitých nenávratných finančných príspevkov 

z rozpočtu obce Žakarovce v roku 2016 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 299,97 €. 

                  Ing. Monika Lorincová 

        hlavná kontrolórka obce 


