
                   Hlavná kontrolórka obce 

                 Žakarovce 335 

 

Hlavná kontrolórka obce 

V Žakarovciach  dňa 15.6.2020 

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

SPRÁVA 

o výsledku kontroly 
 

vykonanej v súlade s ustanoveniami  uvedenými v zákone  NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov,  v súlade  so zákonom  NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Označenie kontrolovaného 

subjektu a miesto vykonania 

následnej finančnej kontroly: 

 

 

 

 

 

Obecný úrad v Žakarovciach  

Žakarovce č. 335 

 

 

v zastúpení: Ing. Štefan Tulipán, starosta obce 

 
 

   

Predmet kontroly: Inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu 

majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019 

 

 

Kontrolované obdobie: 

 

1.1.2019 – 31.12.2019 

 

 
 

 
 

 

I. Zameranie  kontroly:  
 

Úplnosť a formálna správnosť inventarizačných dokumentov súvisiacich s riadnou 

inventarizáciou majetku z pohľadu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

II. Kontrolné zistenia: 
 

Dôkazy: 1.   Kompletná dokumentácia viažuca sa k inventarizácii 

 2.  Zborník rekapitulácia vlastného a vedľajšieho hospodárenia  – účtovná zostava   



   

Prehľad zistení: 

 Príkaz na prevedenie inventarizácie k 31.12.2019 je v súlade s platnou legislatívou – vydaný 

31.10.2019, podpísaný starostom obce Žakarovce, ústredné aj čiastkové inventarizačné 

komisie menované.  

 Zápisnica zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie je v súlade s platnou legislatívou, 

jej súčasťou je Súhrnný inventarizačný zápis zo dňa 14.5.2020. 

 Obec Žakarovce v rámci procesu inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2019 preverila 

stav svojho majetku, zásob, finančných účtov, zúčtovacích vzťahov, fondov a podsúvahových 

účtov. 

 Obec Žakarovce v roku 2019 evidovala pohyby neobežného majetku v rozsahu: 

Počiatočný stav 

k 1.1.2019 

Prírastky Úbytky Konečný stav 

k 31.12.2019 

714 479,32 22 399,17 4 068,24 732 810,25 

Prírastky: rekonštrukcia miestnych komunikácií – 16 718 €, výstavba klopačky v rámci realizácie 

Baníckeho chodníka – dotácia KSK – 4 998,62 €, kúpa materiálu na realizáciu betónovej cesty – 

682,45 €, ktorá bude zrejme zrealizovaná až v roku 2021. 

Úbytky:  predaj pozemku 14,52 € a zaúčtovanie chyby v účtovníctve – 4 053,72 € 

 Obec Žakarovce v roku 2019 zaevidovalo pohyby aj v rámci majetku s nižšou hodnotou 

evidovaného na tzv. podsúvahových účtoch:  

Počiatočný stav 

k 1.1.2019 

Prírastky Úbytky Konečný stav 

k 31.12.2019 

147 809,10 9 876,90 0 157 686 

Prírastok na podsúvahovom majetkovom účte sa týka materiálového vybavenia pre DHZ – 

1 395,55 €, materiálové vybavenie pre kultúrne služby – 1 762,21 €, vianočné svietidlá – 977,20 

€, športové vybavenie – 864,95 €, OcÚ – 3 374,15 € /interiérové vybavenie, akumulačné kachle, 

kontajnery, notebook/, školská jedáleň – 403,04 € /notebook+softvér/, Obecná sála – 608 € 

/obrusy/, MŠ – 491,80 € /štiepačka, skriňa/  

 

Inventarizačné zápisy aj súpisy k jednotlivým inventarizovaným účtom sú v súlade s platnou 

legislatívou. 

  

III. Zhrnutie výsledkov kontroly: 

V rámci kontroly jednotlivých inventarizačných zápisov a súpisov bolo zistené, že:  

 na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – je evidovaný investičný 

výdavok v sume 14 389,02 € - ide o nie celkom dokončené multifunkčné ihrisko, ktoré sčasti nie 

je na pozemku obce – je problém vysporiadať tento pozemok 

 na podsúvahovom účte 771 bola v roku 2020 zjednaná náprava – položky nižšie ako 

60 € boli preúčtované do OTE, bol vyradený poškodený, resp. nefunkčný majetok. Momentálne je 

účet 771 v súlade so skladovou evidenciou drobného hmotného majetku 

 inventarizačný rozdiel – 2,50 € - administratívna chyba 

 



 

  

Správa bola vyhotovená v dvoch výtlačkoch. Ing. Štefan Tulipán (vedúci kontrolovaného 

subjektu) svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal jeden výtlačok Správy o 

výsledku kontroly a že mu boli vrátené doklady a písomnosti. Druhý výtlačok Správy  je 

určený  pre   hlavného kontrolóra. 

 
 

...... 

 

 

 

Ing. Monika Lorincová 

Hlavná kontrolórka  


