Ing. Štefan URBAN hlavný kontrolór obce Sirk

SPRÁVA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 1/2022
použitia dotácie z rozpočtu obce
pre OZ Rozkvet Gemera v roku 2021
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a ust. § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Sirk na I. polrok 2022, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/XII/2021
dňa 22.12.2021.
Kontrolné obdobie: rok 2021
Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Sirk, 24.1.2022
Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Sirk
Cieľ kontroly:
Vykonať finančnú kontrolu použitia dotácie z rozpočtu obce pre Občianske združenie
Rozkvet Gemera Revúca (ďalej len „OZ RG“) zastúpené predsedom OZ RG p. PaedDr.
Tomášom Štefkom. Predmetom kontroly boli výdavky OZ RG za rok 2021, ktoré boli
financované z dotácie rozpočtu obce.
Kontrola bola zameraná:
- kontrola účtovných dokladov (faktúr, pokladničných dokladov) pokrytých z dotácie
obce a spojených s činnosťou Atletického klubu pri Základnej škole v Sirku.
Doklady predložené ku kontrole:
- vyúčtovanie poskytnutej dotácie s kópiami účtovných záznamov OZ RG
Kontrolné zistenia:
Kontrolné zistenie č.1:
Dotácia z rozpočtu obce Sirk pre OZ RG bola na rok 2021 schválená vo výške 500,00 eur
s DPH, v zmysle uznesenia č. 10/IX/2021 z 13.9.2021.
Dotácia bola poukázaná na účet OZ RG dňa 29.9.2021 vo výške 500,00 eur v zmysle
uzavretej Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk zo dňa 28.9.2021.
Dotácia bola riadne zaúčtovaná v príjmovej časti účtovných dokladoch OZ RG.
Kontrolné zistenie č.1 – bez nedostatkov
Kontrolné zistenie č.2: Kontrola použitia dotácie
Použitie dotácie u OZ Rozkvet Gemera v roku 2021 zahŕňalo pokrytie výdavkov spojených
s činnosťou Atletického klubu pri Základnej škole v Sirku. Išlo o výdavky na športové
oblečenie a obuv, športové náradie a zabezpečenie stravovania počas športových podujatí.
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Použitie dotácie:
Nákup športovej obuvi (6 párov):
Nákup športového oblečenia (bežecké bundy) (13 ks):
Nákup športového náradia (švihadlá 4ks):
Nákup občerstvenia (11.11.2021 – Banská Bystrica):

171,93 eur
180,86 eur
112,79 eur
45,59 eur

Výdavky spolu:

511,17 eur

Všetky výdavky boli použité v súlade s článkom I., odsek 2. uzavretej Dohody o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Sirk. Tieto výdavky boli vyhodnotené ako potrebné na zabezpečenie
činnosti Atletického klubu pri Základnej škole v Sirku, sú podložené faktúrou alebo bločkom
z elektronickej pokladne.
Kontrolné zistenie č.2 – bez nedostatkov
Záver:
Všetky vyúčtované a predložené výdavky boli použité v súlade s uzavretou Dohodou
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk - tzn. kontrolovanému subjektu nevznikla
povinnosť vrátiť túto dotáciu, resp. časť tejto dotácie.
Návrh na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov : bez nedostatkov
Protokol o výsledku kontroly vypracoval dňa: 24.1.2022

Ing. Štefan Urban
Hlavný kontrolór obce Sirk
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený:

Daniel FAKLA
starosta obce
24.1.2022
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OZ oboznámené dňa:
14.3.2022

