
                              Hlavný kontrolór Obce Terany

     Hlavný kontrolór obce, Marta Sýkorová, na základe Plánu kontrolnej činnosti predkladám

                                                Z Á P I S
    z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií za rok 2014.

     V dňoch 20. januára až 25. februára 2015 na základe predložených dokladov
bola vykonaná kontrola čerpania dotácii poskytnutých z rozpočtu Obce Terany 
za rok 2014. O výsledku kontroly u jednotlivých subjektov bol vypracovaný a 
doručený Protokol o výsledku kontroly.

    1/ Dobrovoľný požiarny zbor Terany        poskytnutá dotácia 495,- EUR

Dotácia bola poskytnutá na činnosť centra voľného času Plameň. Ku kontrole 
bol predložený zoznam detí, faktúry na nákup hadíc, prúdnice, nosiče hadíc, 
opasky a doklad na nákup preukazov. 
         

    2/ ECAV Terany                                       poskytnutá dotácia 165,- EUR
                                                                       
                                                              
Dotácia bola poskytnutá na čiastočnú úhradu nákladov.
Ku kontrole bola predložená faktúra o nákupe plynového sporáku na Farský 
úrad Terany.
          

    3/ Klub dôchodcov Terany                      poskytnutá dotácia 664,- EUR

Dotácia bola poskytnutá na úhradu nákladov spojených s celoročnou aktivitou 
členov Klubu dôchodcov Terany. Ku kontrole bola predložená pokladničná 
kniha a pokladničné doklady v počte 28 ks.
      

4/ Rímskokatolícka cirkev Terany         poskytnutá dotácia 165,- EUR

Dotácia bola poskytnutá na čiastočnú úhradu nákladov.
Ku kontrole bola predložená faktúra o nákupe nádoby na svätenú vodu.
         



5/ Obecná telovýchovná jednota Terany 
                                                             poskytnutá dotácia 4700,- EUR
                                                                                              880,- EUR

Dotácia bola poskytnutá pre celoročnú aktivitu na šport a na krytie nákladov 
spojených s činnosťou v sume 4700,- EUR a na činnosť centier voľného času 
v sume 880,-EUR.
Ku kontrole bola predložená pokladničná kniha, výdavkové pokladničné 
doklady v počte 153 kusov, príjmové pokladničné doklady v počte 28 kusov a 
zoznam detí. Vykonanou kontrolou boli zistené čiastočné nedostatky – 
chýbajúce podpisy a prvotné doklady. 
        
      6/ Meduška                                     poskytnutá dotácia 110,- EUR

Dotácia bola poskytnutá na čiastočnú úhradu nákladov.
Ku kontrole bol predložený zoznam detí a doklady na nákup spotrebného 
tovaru pre ručné práce s deťmi.

Výsledok kontroly zúčtovania dotácii na rok 2014:

Predložené zoznamy deti a predložené doklady, po odstránení a doplnení 
uvedených nedostatkov, spĺňajú  náležitosti po stránke finančnej a spĺňajú 
náležitosti dané zákonom. Neboli zistené nedostatky,  ktoré by vyžadovali 
u uvedených subjektov vrátenie poskytnutých dotácii z rozpočtu Obce Terany.   
Do budúcnosti doporučujem subjektom prijať opatrenia na odstránenie  
nedostatkov v evidencii dokladov. Pre zúčtovanie  a vyplácanie cestovných 
nákladov je potrebné stanoviť sadzbu za 1 km pre prehľadnejšie a zákonnejšie 
zúčtovanie.

Na záver konštatujem, že pre poskytovanie dotácií – finančných príspevkov, 
nie sú vypracované smernice, ani všeobecné záväzné nariadenie a tiež zásady 
použitia poskytnutej dotácie – príspevku. Subjekty neprekladajú žiadosti na 
poskytnutie dotácie – príspevku, s výškou požadovanej sumy.                       
Výška poskytnutej dotácie – finančného príspevku sa priznáva podľa 
predchádzajúceho roka už niekoľko rokov.

Terany  27. februára 2015                                      Marta Sýkorová
                                                                    hlavný kontrolór Obce Terany




