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1. NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Návrh na uznesenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného dňa  

16.08.2019 k bodu: „ Správa z kontroly - Kontrola poskytnutých dotácií za 2. polrok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom  

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
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2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 

druhého polroka 2018. Účelom kontroly bolo preverenie zúčtovaní poskytnutých dotácií a ich 

súladu s platnou legislatívou a s VZN č. 5/2015. 
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3. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY  POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ 

Z ROZPOČTU OBCE ZA 2. POLROK 2018 

 

Kontrolované obdobie: júl – december  2018 

Miesto vykonania kontroly:  Obecný úrad Zemné 

Čas výkonu kontroly:  1.3.2019 – 03.07.2019 

Dátum oboznámenia so správou:  12.08.2019 

Dátum prerokovania správy: 16.08.2019 

Dátum predloženia námietok:  

Dátum predloženia prijatých opatrení:  

Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení:   

 

Účel a cieľ kontroly: Preverenie zúčtovaní poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Zemné a ich 

súladu s platnou legislatívou a s VZN č. 5/2015. 
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3.1 Správa o výsledku kontroly čerpania dotácií za 2. polrok 2018. 

 

 Ako som v prechádzajúcej kontrolnej správe týkajúcej sa dotácií uviedol,  kontrolu 

zúčtovania dotácií bude možné vykonať až po 30. novembri 2018, keď už budú dostupné 

zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Zemné za daný rok. Nakoľko pri 

predchádzajúcej kontrole už prebehla kontrola celého procesu poskytovania dotácií a ich súladu 

s VZN č. 5/2015 a zostala nám prakticky otvorená problematika zúčtovania dotácií, v tejto 

kontrolnej správe sa už k ostatným častiam procesu poskytovania dotácií nebudem vracať.  

 

Čo sa týka procesu čerpania dotácií, pre informáciu by som tu znova uviedol tabuľku, 

ktorá vyjadruje stav čerpania dotácií poskytovaných z rozpočtu obce Zemné k 30.06.2018. 

 

 

Obr. 1  Čerpanie dotácií z rozpočtu obce Zemné k 30.06.2019. Zdroj: Miestne organizácie – dotácie z rozpočtu  

 

 

V ďalšej tabuľke je uvedená skutočnosť čerpania ku koncu roka, to je k dátumu 

31.12.2018.  Pre informáciu dodávam, že v troch prípadoch došlo k navýšeniu dotácií pre 

jednotlivé organizácie. Navýšenie sa týkalo TJ Agro Zemné – futbalový oddiel o 1130,- EUR, 

Poľovníckej spoločnosti Zemné o 550,- EUR a Kyokushin Karate Klubu Zemné o 200,- EUR. 

Všetky tieto navýšenia dotácií boli schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva. Z mojej 

strany tu žiadne pochybenia neboli nájdené.  
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Pri čerpaní dotácií z rozpočtu obce neboli, tak ako v prvom polroku 2018, ani druhom 

polroku 2018 zistené nedostatky. Jednotlivé organizácie vyčerpali pridelené dotácie v plnej 

výške až na základnú organizáciu Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského 

zväzu telesne postihnutých, kde táto organizácia vyčerpala v roku 2018 o 125,- EUR menej, 

ako im bolo schválené.  

 

Obr. 2  Čerpanie dotácií z rozpočtu obce Zemné k 31.12.2019. Zdroj: Miestne organizácie – dotácie z rozpočtu 

 

 

3.2  Kontrola dotácií a ich zúčtovania za rok 2018. 

 

Náležitosti týkajúce sa zúčtovania dotácií poskytovaných z rozpočtu obce Zemné sú 

upravené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2015. Pre prijímateľa dotácie vyplýva 

povinnosť podať zúčtovanie dotácie na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3  VZN č. 

5/2015 spolu s povinnými prílohami. Termín podania je stanovený osobitne v každej zmluve, 

najneskôr však do 30. novembra daného roka.  

 

Na čo som sa pri kontrole konkrétne zameral bola hlavne finančná stránka zúčtovania 

dotácií a to hlavne kontrola súladu údajov v zmluvách o poskytnutí finančnej dotácie s údajmi 

v zúčtovaniach týchto dotácií, ktoré zahŕňali aj kontrolu faktúr, pokladničných dokladov 

a bločkov registračných pokladníc.  
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Pred tým, ako prejdem ku kontrolným zisteniam, by som však chcel dodať poznámku, 

ktorá sa dotýka procesu zúčtovania dotácii a podľa môjho názoru je zbytočnou byrokraciou. Od 

viacerých predstaviteľov organizácií som počul, že by bolo potrebné tento proces zjednodušiť 

a možno určitých veciach zabezpečiť menej byrokracie. Ako dobrý príklad dávam do 

pozornosti časť Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zemné v roku 2018, 

týkajúcu sa Jednoty dôchodcov na Slovensku.  

 

 

 

Obr. 3.  Rozpis položiek v zmluve o poskytnutí dotácie 

 

 Ako je možné v tejto časti zmluvy vidieť, poskytnutie dotácie na rok 2018 bolo 

schválené ešte v roku 2017. Taktiež si tu treba všimnúť aj rozpis položiek, ktorý musí poskytnúť 

organizácia pred tým, ako sa dotácia vôbec schváli. Podľa viacerých názorov je práve 

predbežné určenie toho, na čo sa dotácia poskytnutá z rozpočtu obce minie, v takomto alebo 

podobnom rozsahu, ako je možné vidieť na obrázku vyššie, problémom jednotlivých 

organizácií, ktorá sa môže odzrkadľovať aj pri zúčtovaní dotácií. Preto si myslím, že by tu 

organizácie mali mať väčší priestor na určenie toho, na čo dotáciu konkrétne potrebujú a obec 

by im mala stanoviť len určité mantinely v ktorých sa môže pohybovať.  Ak by sme to chceli 

uviesť na príklade, tak napríklad vychádzajúc z vyššie uvedeného obrázka by sa nemuseli 

zvlášť rozpisovať náklady na narodeninové oslavy, literárne večierky, členská schôdza ale tieto 
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udalosti by boli zahrnuté pod jednou položkou a organizácia by sa mohla rozhodnúť, na čo 

a v akej sume v rámci spoločenských udalostí chce dotáciu využiť.  

 

K čomu by som sa chcel ďalej vyjadriť v súvislosti s kontrolnou činnosťou, sú určité 

upozornenia,  či už od bývalých poslancov obecného zastupiteľstva alebo obyvateľov obce 

Zemné k čerpaniu dotácií jednotlivými organizáciami a k tomu, čo by som podľa nich mal 

preveriť.  Za niečo vyše roka mojej pôsobnosti v tejto funkcii som mal 4 takéto upozornenia, 

že niektoré organizácie využívajú dotácie na iné účely ako deklarujú v zúčtovaniach, keď som 

však týchto ľudí požiadal o súčinnosť v tejto veci alebo aspoň písomne oznámiť túto vec, jeden 

po druhom odmietli akúkoľvek spoluprácu.  Upozornenia sa týkali stavebných prác, nákupu 

rôznych strojov a zariadení, potravín, čistiacich prostriedkov, ktoré sa následne údajne 

využívajú aj na súkromné účely. Jedná sa tu však o staršie udalosti, najmä z predchádzajúceho 

volebného obdobia, ktoré by boli ťažko dokázateľné aj keby boli aktuálne a nie po rokoch.  Aby 

som nebol obvinený z nečinnosti alebo neochoty preverovať aj takéto problémy, prípadne 

názory jednotlivcov, pozrel som sa aj na tieto veci, ale poznatky z nich nebudem prezentovať 

a nebudem prezentovať ani ktorých organizácií sa to týkalo. V niektorých prípadoch ide podľa 

mňa skôr len o nemiestnu závisť, ale v niektorých prípadoch sú teórie, ktoré mi boli podané, 

naopak vcelku predstaviteľné, avšak jedna vec sú tvrdenia a druhá vec je to, čo z toho môžeme 

dokázať.  Zoberme si to na jednoduchom príklade, bola poskytnutá dotácia na určitý úkon, za 

vykonanie tohto úkonu „dodávateľská“ firma vystavila faktúru, lenže je tu podozrenie, že sa 

jedná o fiktívnu faktúru a fakturovaný úkon nebol nikdy vykonaný, faktúra sa vystavila len 

z dôvodu, že sa predstavitelia organizácie a predstavitelia firmy poznajú a peniaze poskytnuté 

z dotácie sa minuli na úplne iný účel. Tak isto dobrým príkladom je deklarovaný nákup potravín 

a čistiacich prostriedkov a ich použitie na súkromné účely.  Ako som povedal, niektoré 

možnosti sú síce predstaviteľné ale z mojej pozície veľmi ťažko dokázateľné. V tomto smere 

môžem dodať len toľko, že na preverovanie takýchto skutočností má hlavný kontrolór dosť 

obmedzené právomoci.  

 

Pri kontrole zúčtovaní dotácií môžem vychádzať jedine z toho, že spolu so zúčtovaniami 

jednotlivých dotácií sú doručené určité faktúry a pokladničné doklady, ktorých pravosť ja 

nemám právomoc skúmať a preto pri nich môžem kontrolovať len súlad stavu týchto dokladov 

so zúčtovaniami dotácií, zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce a uzneseniami 

obecného zastupiteľstva, z čoho vyvstáva otázka, či má takáto kontrola vôbec zmysel, keďže 
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zhruba na 50% toho, čo by tiež bolo potrebné skontrolovať, nemám ako hlavný kontrolór žiadne 

právomoci.  

 

Čo sa týka kontrolných zistení, pri kontrole dotácií a ich zúčtovaní boli z mojej strany 

zistené chyby resp. nedostatky.  V prvom rade by  som tu chcel obecné zastupiteľstvo upozorniť 

na svoje pochybenie. Pri predchádzajúcich kontrolách procesov týkajúcich sa dotácií a tak isto 

pri kontrole zmluvných vzťahov som opomenul skontrolovať aj zverejňovanie zmlúv 

o poskytnutí finančných dotácií na web stránke obce. Pri kontrole zmluvných vzťahov obce 

Zemné, som sa zameriaval skôr na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zmluvy vychádzajúce 

z nich a nepostrehol som fakt, že aj zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie podľa zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám podliehajú povinnému zverejňovaniu na 

web stránke obce. Podotýkam, že tieto zmluvy neboli zverejnené ani v roku 2018 ani 

v predchádzajúcich rokoch.1  

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a Zákon č. 546/2010 Z. 

z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktoré ustanovujú povinnosť zverejňovať 

dokumenty – zmluvy, faktúry a objednávky v podmienkach verejnej správy hovorí: „Povinne 

zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje 

informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných 

prostriedkov, nakladania s majetkom obce, majetkom štátu, majetkom vyššieho územného 

celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom na základe zákona alebo 

nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“   

 

Takáto zmluva podľa vyššie uvedeného zákona nadobúda svoju účinnosť až dňom 

nasledujúcim po zverejnení zmluvy na web stránke obce alebo v Obchodnom vestníku. Ďalej 

zo zákona vyplýva, že ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo udelenia súhlasu – 

ak sa na platnosť zmluvy vyžaduje súhlas príslušného orgánu zmluva nezverejnila, platí, že 

k uzavretiu zmluvy nedošlo. V zákone sú definované aj  zmluvy, ktoré povinnosti 

zverejňovania nepodliehajú, v podmienkach obce sú to zmluvy týkajúce sa pracovnoprávnych 

vzťahov. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku 

 
1 Kontrola uverejňovania faktúr na web stránke obce bola vykonaná len do roku 2016, 
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vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od 

nadobudnutia účinnosti. 

 

Podľa vyššie uvedenej definície teda vyplýva, že aj zmluvy o poskytnutí finančných 

dotácií podliehajú povinnému zverejňovaniu, nakoľko sú to zmluvy týkajúce sa používania 

verejných prostriedkov. Z vyššie uvedenej definície ďalej vyplýva otázka, či sú takéto zmluvy 

platné, keďže neboli zverejnené do troch mesiacov od ich uzavretia?  Vychádzajúc z vyššie 

uvedených informácií sú takéto zmluvy neplatné a peniaze tým pádom boli vyplatené v rozpore 

s legislatívou.2  

 

Nakoľko som si nebol celkom istý svojím tvrdením, snažil som sa dopátrať k bližším 

informáciám. Ak sa pozrieme na web stránky iných obcí, všade sú tieto zmluvy uverejnené 

a tak isto mi bolo, síce neoficiálne, potvrdené, že tieto zmluvy je povinné zverejňovať podľa 

vyššie uvedeného zákona a túto informáciu uvádza aj literatúra.  

 

K tomuto bodu kontroly by som však dodal ešte krátku rečnícku otázku vzhľadom na 

udalosti z májového zasadnutia obecného zastupiteľstva.  Podľa môjho názoru zákon v tomto 

smere definuje dosť jasne požiadavky na uverejňovanie týchto zmlúv. Potom však vyvstáva 

otázka, prečo NKÚ počas svojej kontroly v roku 2016, ktorú spomínala pani poslankyňa 

Kocsisová, pri kontrole agendy dotácií tieto chyby nenašla?  Je to len preto, že kontrola nebola 

robená hĺbkovo, je to len preto, že to mohli prehliadnuť, že sa mohli zameriavať na inú oblasť 

fungovania obci alebo preto, že ju nebrali komplexne, ale pozreli sa len na určité časti? 

 

K čomu mám ďalej výhrady, je už klasicky oprávnenosť poskytovania dotácie pre 

Poľovnícku spoločnosť Zemné vzhľadom na podľa môjho názoru nevysporiadané vzťahy 

s obcou. Z dôvodu, že v tomto smere nepanuje zhoda medzi mnou a obecným zastupiteľstvom, 

bude v tomto smere prebiehať ďalšie šetrenie a jednoznačný verdikt bude možné vyniesť až 

konečným stanoviskom nadradených orgánov. Bližší komentár k tejto problematike myslím nie 

je potrebný.  

 
2 Môj osobný názor na túto problematiku je však taký, že aj keď zmluvy týkajúce sa poskytovania dotácií neboli 
zverejnené v zákonom stanovenej lehote, všetky ostatné úkony celého procesu týkajúceho sa dotácií sú viac-
menej v poriadku, zúčtovanie dotácií prebehlo zo strán organizácií, tak ako po ostatné roky v súlade s legislatívou 
a  VZN č. 5/2015 a z tohto dôvodu by nebolo celkom správne vyvodzovať dôsledky, ktoré by postihli tieto 
organizácie, keďže sa chyba nestala na ich strane. Samozrejme na náprave a zverejnení zmlúv na web stránke 
obce budem trvať. 
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Na predchádzajúcom zasadnutí finančnej komisie odznela zo strany pána poslanca 

Mikuláša Balogha poznámka, že má pochybnosti o správnosti zúčtovania dotácií zo strany TJ 

Agro Zemné. Z toho dôvodu som sa v rámci svojich právomocí podrobnejšie pozrel na toto 

zúčtovanie a v tejto veci som predvolal aj zástupcu TJ Agro Zemné na vysvetlenie niektorých 

súvislostí, ktoré mi neboli jasné. Čo by tu mohlo byť považované za chybu je, že TJ Agro 

Zemné zúčtovalo vyššiu sumu ako dostalo od obce v rámci dotácií.  

 

Podľa môjho názoru toto však chyba nie je, pretože bola dodržaná legislatíva ako aj 

ustanovenia VZN 5/2015 a TJ Agro Zemné splnilo požiadavku zúčtovať v plnej výške finančné 

prostriedky, ktoré jej boli poskytnuté zo strany obce. To, že sa oni rozhodli zúčtovať aj to, čo 

získali z iných zdrojov a tieto prostriedky sú považované za ich vlastné zdroje rozhodne nie je 

možné považovať za chybu, je to skôr nadpráca, ktorá sa fungovania obce netýka a tak isto 

nemá žiadny dopad na financie obce. Skôr by som povedal, že tu oceňujem transparentný 

prístup a ochotu tieto veci na moje požiadanie bezodkladne vysvetliť.   

 

Aby sme sa však dostali k vysvetleniu toho čo mám konkrétne na mysli. Do pozornosti 

Vám dávam časť zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zemné v roku 2018 

pod číslom 1/2018 – D - MO medzi obcou Zemné a TJ Agro Zemné (celú zmluvu je možné 

nájsť v prílohách). Tu je možné vidieť rozpis položiek a výšku súm na ktoré boli poskytnuté 

dotácie z rozpočtu obce. Pre futbalový oddiel spolu so stolnotenisovým oddielom táto suma 

predstavovala dokopy 12800,- EUR. Táto výška dotácie bola schválená uznesením obecného 

zastupiteľstva a bola aj vyplatená v plnej výške. Tak isto tu však treba započítať aj navýšenie 

dotácie o 1130,- EUR, ktoré sa schvaľovalo dodatočne a tým pádom celková výška dotácie 

z rozpočtu obce pre TJ Agro Zemné predstavovala sumu 13930,- EUR, táto suma korešponduje 

aj s výpismi z účtov, ktoré sa týkali poskytnutia dotácie pre túto organizáciu.  
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Obr. 4  Výňatok zo zmluvy o poskytnutí dotácie pre TJ Agro Zemné 

 

Ďalej Vám dávam do pozornosti zoznam dokladov v roku 2018 (viď prílohu č. 3 a 4), 

ktoré tvorili prílohu zúčtovania dotácie zo strany TJ Agro Zemné. V tomto dokumente sú 

zaznamená príjmy a výdavky TJ Agro Zemné, ktoré môžem kontrolovať len do rozsahu, ktorý 

mi dovoľuje zákon, čiže zjednodušene povedané by to malo byť do výšky 13930,- EUR, ktoré 

TJ Agro získalo na dotáciách od obce Zemné. Ostatné finančné prostriedky tvoria vlastné zdroje 

tejto organizácie a z akých príspevkov ich získali na svoje fungovanie je ich interná záležitosť, 

na ktorú už ja ako hlavný kontrolór dosah nemám. 

 

V spomínanom dokumente bolo konkrétne zúčtovaných 17216,30 EUR a v tejto výške 

sú aj doklady k jednotlivým platbám, ktoré boli zo  strany TJ Agro poskytnuté. Ako je možné 

vidieť, zúčtovaná suma je vyššia ako suma, ktorá bola poskytnutá dotáciami zo strany obce. 

Teda zo strany TJ Agro Zemné, by bolo stačilo, ak by sa zúčtovala len tú sumu, ktorú im obec 

Zemné poskytla. Taktiež padla otázka, že ako sa zúčtovanie vyššej sumy prejaví v účtovníctve 
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obce? Odpoveď na túto otázku je jednoduchá, neprejaví sa to žiadny spôsobom, pretože sa 

v účtovníctve obce operuje len s tou sumou, ktorá bola TJ Agro Zemné poskytnutá z rozpočtu 

obce.  

 

Ak by však niekto chcel byť k TJ Agro Zemné veľmi prísny a hľadať chyby za každú 

cenu, potom by teoreticky mohol poukázať na chybu podobného rázu, ako som už načrtol 

v texte vyššie a vychádza zo zmluvy o poskytnutí dotácie. Ak sa pozrieme na obrázok č. 4 

vyššie, teda predmet zmluvy o poskytnutí dotácie, potom je tu možné vidieť, na aké oblasti 

resp. činnosti poskytla obec Zemné dotáciu. Na druhej strane, ak sa pozrieme na prílohu 3 a 4, 

potom je možné vidieť, že konečné sumy v tomto zúčtovaní sú buď rádovo vyššie alebo nižšie 

ako je to stanovené v zmluve. Ja osobne toto za chybu nepovažujem, hlavne z dôvodu, že 

zúčtovali vyššiu sumu ako im bola z rozpočtu obce poskytnutá. Za chybu by som považoval 

skôr, ak by zúčtovaná suma a doklady k nej boli v nižšej sume, ako bolo poskytnuté zo strany 

obce. Snažil som sa na stránkach iných obcí dopátrať k podobným zmluvám, kde by organizácie 

mali takto podrobne rozpísané položky, na čo konkrétne a v akej sume môžu dotácie v rámci 

svojej činnosti minúť, ale nenašiel som žiadne. V podobných zmluvách iných obcí sú tieto 

oblasti určené všeobecnejšie.  

 

Čo by však bolo naopak potrebné zlepšiť na strane organizácií je dodržanie termínu na 

zúčtovanie dotácií, ktorý je stanovený na 30. november daného roka. Táto poznámka sa síce 

netýka každej organizácie čerpajúcej dotácie, lebo väčšina organizácií dodržiava stanovený 

termín, ale nájdu sa výnimky. Prípravu na túto kontrolu som vykonával ešte počas decembra 

2018 a niektoré organizácie nemali toho času odovzdané podklady, dokonca sa našla 

organizácia, ktorá posledné podklady k zúčtovaniu dotácií odovzdala až v priebehu mája 2019. 

Každopádne, dátumy vystavenia týchto dokladov sú v poriadku, keďže všetky boli vystavené 

pred 30. novembrom, takže si myslím, že v týchto veciach nie je potrebné robiť zbytočný 

rozruch, aj keď si myslím, že včasné odovzdanie podkladov zrýchľuje a zjednodušuje prácu 

finančného oddelenia v tomto smere. Túto poznámku však bolo nutné uviesť, hlavne z dôvodu 

úplnosti tejto kontrolnej správy a hlavne kvôli tomu, aby sa do budúcnosti vedelo, čoho sa treba 

vyvarovať a že sú sledované aj tieto aspekty.  
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Záver  

 

Na základe mojej kontroly môžem konštatovať, že čerpanie dotácií prebehlo v poriadku 

a dotácie boli vyplatené takmer v plnej výške na základe uznesení obecného zastupiteľstva. 

Výnimku tvorí len Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenský zväz telesne 

postihnutých, kde táto organizácia vyčerpala v roku 2018 o 125,- EUR menej, ako im bolo 

schválené. Zúčtovania dotácií jednotlivých organizácií sú relatívne v poriadku, čo však 

neznamená, že sa chyby nenašli. Na vyriešení pochybení, na ktoré som poukázal v texte vyššie 

budem trvať, samozrejme s ohľadom na to, že v niektorých prípadoch bude potrebné ďalšie 

šetrenie, pretože v nich nepanuje jednoznačná zhoda. 

 

  Zúčtovania väčšiny dotácií boli odovzdané na čas, aj keď sa tu našli výnimky. 

Zúčtovania obsahujú všetky povinné náležitosti vyplývajúce z VZN č. 5/2015 a ich prílohy sú 

tvorené či už faktúrami, pokladničnými dokladmi alebo dokladmi z registračných pokladníc – 

bločkami. Sumy týchto  dokladov súhlasia s výškami schválených dotácií a sumami uvedenými 

na jednotlivých zúčtovacích listinách, teda je možné konštatovať, že dotácie boli zúčtované zo 

strán jednotlivých organizácií v plnej výške. Tu by som však dodal poznámku, že samozrejme 

sa tu vyskytujú odchýlky medzi zúčtovaniami a finančnými dokladmi, ktoré však predstavujú 

vo väčšine prípadov viacmenej len pár eur, výnimku tvorí len prípad TJ Agro Zemné, ktorý 

som v texte vyššie, dúfam dostatočne a zrozumiteľne vysvetlil. Tieto odchýlky vznikajú najmä 

z dôvodu, že je ťažké uskutočňovať nákupy tak, aby sedeli na cent presne a taktiež je potrebné 

uviesť, že tieto odchýlky sú vykryté z vlastných zdrojov jednotlivých organizácií, teda na 

finančné hospodárenie obce nemajú žiadny vplyv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zemnom 03.07.2019                                                                       Ing. Tomáš Hegedüš 

                                                                                                           Hlavný kontrolór obce 
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Prílohy 
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