
Obec Turček 123, 038 48 

 

V ..Turčeku...... dňa ...23. 6. 2014....... 

 

 

VEC: Vyjadrenie Hlavného kontrolóra k – Plneniu uznesenia č. 13/2013 zo dňa 25. 3. 2013 

o platbách za mobilný telefón (t. č. 0905 655 210) pri prekročení finančného limitu 50€,- starostkou 

obce Oľgou Wagnerovou.  

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Turčeku  

a) určuje s účinnosťou od 1. apríla 2013 finančný limit pre mobilný telefón starostky obce 

s telefónnym číslom 0905 655 210 vo výške 50,00€,- s DPH (slovom päťdesiat eur). Prekročenie 

finančného limitu za účtové obdobie zaplatí starostka obce na účet obce alebo do pokladne 

Obecného úradu v Turčeku do 31. 1. nasledujúceho účtového obdobia.  

b) poveruje Hlavného kontrolóra obce Turček, aby podal správu Obecnému zastupiteľstvu 

o dodržiavaní tohto uznesenia vždy do 30. 6. nasledujúceho účtového obdobia.   

 V súlade s týmto poverením som vykonal kontrolu fakturačných údajov za druhý polrok 2013 

a prvý polrok 2014 a podávam správu OZ o vykonanej kontrole.   

Fakturačné údaje platieb sú evidované na OÚ v Turčeku v samostatnej zložke (Obec Turček D-

FA, II. polrok 2013 a D-FA, I. polrok 2014), respektíve sú zverejňované na internetovej stránke obce 

Turček v zložke „zmluvy a faktúry“ http://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/zmluvy-

faktury-objednavky/ , ktorá odkazuje na stránku: http://www.rzof.sk/Faktury/Detail/turcek/52318 

Na tel. č. 0905 655 210 boli od naposledy kontrolovaného obdobia vystavené faktúry na konkrétne 

čiastky:  

- júl (8. 7. 2013): 41, 75€ 

- august (5. 8. 2013): 41,16€ 

- september (6. 9. 2013) 37,03€ 

- október (21. 10. 2013): 38,90€ 

- november (5. 11. 2013): 37,42€ 

- december (5. 12. 2013): 42,01€ 

- január (3. 1. 2014): 50,71€ (prečerpaný limit 0,71€ vyplatený dňa 14.1.2014 P-35/2014) 

- február (5. 2. 2014): 77,15€ (27,15 vyplatené dňa 10.2.2014 P-99/2014) 

- marec (5. 3. 2014): 58,92€ (8,92 vyplatené dňa 5.3.2014 P-155/2014) 

- apríl: FAKTÚRA NEBOLA K DISPOZÍCII  

- máj (21. 5. 2014): 43,48€  

- jún (4. 6. 2014): 43,87€ 

http://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/zmluvy-faktury-objednavky/
http://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/zmluvy-faktury-objednavky/
http://www.rzof.sk/Faktury/Detail/turcek/52318


Pripomínam, že sumy vo faktúrach, zverejnených na vyššie menovanej internetovej stránke 

v sebe zahŕňajú viacero jednotlivých platieb.  

Ak finančná položka za predmetné telefónne číslo (0905 655 210) z uznesenia OZ č. 13/2013 

(zo dňa 25. 3. 2013) prekročila finančný limit 50,-€ stanovený OZ, rozdiel hodnôt bol doplatený 

starostkou obce, o čom je vyhotovený záznam v pokladni obce (v tejto správe sa jedná o faktúry zo 

dňa 3. 1. 2014; 5. 2. 2014; 5. 3. 2014).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

          Mgr. Ondrej Veselovský  

           hlavný kontrolór obce Turček 


