Hlavný kontrolór obce Matiašovce : PaedDr. Ján Tulušák
..............................................................................................................................................
(označenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal FK namieste)

SPRÁVA
Z FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE
podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
PaedDr. Ján Tulušák : hlavný kontrolór obce Matiašovce
...............................................................................................................................................
Mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby(a prizvanej osoby), ktorí vykonali FKM

FKM bola vykonaná:

Podnet na vykonanie kontroly:
(označenie povinnej osoby) Kontrolovaný subjekt :
Zodpovedný za subjekt :
Kontrolované obdobie :

Cieľ FKM :

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018
Obecný úrad, Matiašovce
Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
Rok 2018

1. Kontrola pokladničných dokladov a výdavkov použitých na kosenie
verejných priestranstiev v roku 2018
2. Kontrola spotreby PH
3. Celkové náklady na kosenie v roku 2018
4. Porovnanie nákladov za roky 2015 – 2018
5. Záver – kontrolné zistenia

Dátum vyhotovenia správy : v Matiašovciach, 12.02.2019
Dátum odoslania správy povinnej osobe : 15.02.2019

Záznam z kontroly použitia finančných prostriedkov na kosenie verejných
priestranstiev v roku 2018.

Podnet na vykonanie kontroly : Plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2018
Kontrolovaný subjekt :
Obecný úrad, Matiašovce
Zodpovedný subjekt :
Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
Kontrolované obdobie :
Rok 2018
Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, zákona
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení §
18 d, e, f, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Cieľ kontroly :
- Kontrola pokladničných dokladov a výdavkov použitých na tento účel v roku 2018
- Kontrola spotreby PH
- Celkové náklady na kosenie v roku 2018
- Porovnanie nákladov za roky 2015 - 2018
Kontrolou zistené skutočnosti :
1. Kosenie verejných priestranstiev v roku 2018 bolo zabezpečené zamestnancami
obecného úradu.
2. Finančné prostriedky boli čerpané z rozpočtu obce priebežne. Účtovníctvo sa vedie
v rámci účtovníctva obecného úradu. Doklady sú riadne číslované a obsahujú všetky
náležitosti, ktoré vyžaduje § 10 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
3. Výdavky na kosenie :
➢
➢
➢
➢

PH ............................................. 887,77 €
Olej............................................
82,05 €
Filtre..........................................
2,80 €
Náhradné diely a opravy........... 346,20 €
------------------------------------------------SPOLU :
1 318,82 €

Náklady na kosenie za r. 2018 spolu :
1. Porovnanie nákladov za roky 2015 – 2018 :
R. 2015 – celkové náklady –

742,47 €

R. 2016 – celkové náklady -

1 588,06 €

R. 2017 - celkové náklady -

5 222,90 €

1318,82 €

R. 2018 - celkové náklady - 1 318,82 €

Záver
Z vykonanej kontroly vyplýva, že náklady na kosenie verejných priestranstiev v roku
2018 boli nižšie oproti r. 2017 a to z dôvodu toho, že kosenie bolo zabezpečené vlastnými
zamestnancami.

V Matiašovciach, dňa 14.02.2019

...........................................
PaedDr. Ján Tulušák,v.r.
Hlavný kontrolór obce

