
Hlavný kontrolór Obce Turček 

Správa o výsledku kontroly 

Podľa § 18 písm. d, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podávam OZ správu z vykonanej kontroly.  

Kontrola finančnej hotovosti v pokladničnej knihe za august 2013 bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2013, ktorý bol predložený OZ.  

Kontrolu vykonal: Mgr. Ondrej Veselovský, hlavný kontrolór 

Kontrolovaný subjekt: pokladničná kniha obce Turček (2013) 

Kontrolované obdobie: august 2013 

Kontrola bola zameraná na:  

- kontrolu pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších 

zmien a doplnkov; 

- zistenie objektívneho stavu pokladničnej hotovosti a hospodárenia v obci Turček; 

- dodržanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami;  

Platné právne predpisy:  

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  

- VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce schválené uznesením OZ v Turčeku číslo 2/2011 zo dňa 13. 

12. 2011 

Termín kontroly: 19. 9. 2013  

Pokladničná kniha:  

Záznamy v pokladničnej knihe sú vedené chronologicky, usporiadané podľa dátumu, pričom v danom období nedošlo 

k prekročeniu jednorazového limitu obstarávacej ceny 66,39€ mimo rozpočtu obce (podľa VZN č. 2/2011 zo dňa 13. 

12. 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom, ktorá by bola v rozpore s rozpočtom).  

Počiatočný stav na začiatku mesiaca august 2013 bol 853,58€, pričom konečný stav na konci mesiaca august činil 

640,56€. Konečný stav pokladnice (640,56€) tvorí rozdiel príjmov za august, ktoré dosiahli výšku 1930,25€ 

a výdavkov 2143,27€ pripočítaný k počiatočnému stavu pokladne. Najvyšší zaznamenaný jednorazový príjem 

v pokladni za mesiac august bol 500,00€ (dotácia pokladne starostkou obce), najvyšší výdaj z pokladne bol 396,00€ 

za kolky na kúpne zmluvy k pozemkom pre cintorín v Hornom Turčeku. Suma bola preinvestovaná v súlade so 

schváleným rozpočtom na rok 2013.  

 

 

VZN číslo 2/2011 zo dňa 13. 12. 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Článok 7 (1) a) o prevode 

vlastníctva hnuteľného majetku obce rozhoduje starosta do výšky obstarávacej ceny 66,39€ za jednu vec, alebo 

jeden súbor vecí mimo rozpočtu obce.  

Potvrdzujem že obec Turček v mesiaci august 2013 hospodárila v súlade s vyššie uvedenými právnymi normami 

a predpismi.  

 V Turčeku dňa 19. 9. 2013            _______________________________ 

            Mgr. Ondrej Veselovský  

                       hlavný kontrolór obce Turček 


