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

ZÁ PI S
z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií za rok 2015.
V dňoch 20. januára až 29. februára 2016 na základe predložených dokladov
bola vykonaná kontrola čerpania dotácii poskytnutých z rozpočtu Obce Terany
za rok 2015.
1/ Dobrovoľný požiarny zbor Terany

poskytnutá dotácia 330,04 EUR

Dotácia bola poskytnutá na záujmovú činnosť detí a mládeže v DHZ Plameň.
Ku kontrole bol predložený zoznam detí, doklady na nákup hasičského úboru,
PHM, občerstvenia a cestovné príkazy.
2/ ECAV Terany

poskytnutá dotácia 165,- EUR

Dotácia bola poskytnutá na čiastočnú úhradu nákladov. Ku kontrole bol
predložený doklad o nákupe plávajúcej podlahy do kancelárie na Farskom
úrade Terany.
3/ Klub dôchodcov Terany

poskytnutá dotácia 1000,- 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 27 ks.
4/ Rímskokatolícka cirkev Terany

poskytnutá dotácia 165,- EUR

Dotácia bola poskytnutá na čiastočnú úhradu nákladov. Ku kontrole bol
predložený doklad o nákupe ornátov.

5/ Obecná telovýchovná jednota Terany
poskytnutá dotácia 5450,47 EUR
934,98 EUR
Dotácia bola poskytnutá pre celoročnú aktivitu na šport a na krytie nákladov
spojených s činnosťou a vybavením budovy v sume 5450,47 EUR a na
záujmovú činnosť detí a mládeže v športe v sume 934,98 EUR.
Ku kontrole bola predložená pokladničná kniha, výdavkové pokladničné
doklady v počte 153 kusov, príjmové pokladničné doklady v počte 28 kusov,
bankové výpisy a zoznam detí. Vykonanou kontrolou boli zistené čiastočné
nedostatky – chýbajúce podpisy a prvotné doklady.
6/ Meduška

poskytnutá dotácia 439,98 EUR

Dotácia bola poskytnutá na čiastočnú úhradu nákladov pre šikovné ručičky
z tvorivej dielničky. Ku kontrole bol predložený zoznam detí a doklady na
nákup spotrebného tovaru pre ručné práce s deťmi.
Výsledok kontroly zúčtovania dotácii na rok 2015:
V roku 2015 boli z rozpočtu Obce Terany poskytnuté dotácie spolu v sume
8485,47 EUR na záujmovú činnosť v obci, z čoho 1705,- EUR bolo
poskytnutých pre deti a mládež.
Všetky uvedené organizácie predložili podklady na zúčtovanie dotácií.
Doklady sú uložené na Obecnom úrade Terany. Kontrolou bolo zistené, že
rozpočet bol dodržaný.
Predložené zoznamy deti a predložené doklady, po odstránení a doplnení
uvedených nedostatkov, spĺňajú náležitosti po stránke finančnej a spĺňajú
náležitosti dané zákonom. Neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by
vyžadovali u uvedených subjektov vrátenie poskytnutých dotácii z rozpočtu
Obce Terany.
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