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 1.  Návrh na uznesenie: 
 
Z šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom konaného 26.06.2015 
k bodu  „ Kontrola vystavených účtovných dokladov  za I. štvrťrok 2015 „ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom 
 -    berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Dôvodová správa 
 
      Vychádzajúc z pláne práce na I. polrok 2015 som previedla kontrolu vystavených 
účtovných dokladov, príjmov , výdavkov a finančných operácií za I. štvrťrok 2015. Kontrola 
bola prevedená za účelom dodržania zákonnosti , hospodárnosti  vynakladania prostriedkov 
obce  . Kontrolujem mesačne všetky účtovné doklady /pokladňu, faktúry, bankové výpisy/ 
a pri hodnotení čerpania rozpočtu podávam správu  obecnému zasadnutiu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Záznam z kontroly vystavených účtovných dokladov, príjmov, výdavkov a finančných      
                                          operácií obce  Zemné. 
 
     V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zariadení neskorších predpisov, zákona č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení a na základe plánu práce na I. polrok 2015  bola vykonaná nasledovná 
kontrola, pokladničných operácií, došlých faktúr a bankových výpisov. 
  
     Kontrola pokladničných operácií bola zameraná na: 
 
1. Kontrola pokladničnej knihy obce Zemné a hmotnej zodpovednosti 
2. Kontrola účtovných dokladov pokladne, zameraná na formálnu a vecnú správnosť, 
dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu , v zmysle zákona č. 431/2002 
Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
3. Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
    /Inventarizácia/   
 
Vykonanou kontrolou, ktorá bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi  
predpismi bolo zistené nasledovné:  
 
1. Pokladničná kniha a hmotná zodpovednosť   
 
       Kontrola bola vykonaná na Obecnom úrade Zemné. Záznamy v pokladničnej knihe sú 
vedené chronologicky. V súvislosti s hospodárením a nakladaním s finančnou hotovosťou 
bola preverená hmotná zodpovednosť zamestnancov . Ku kontrole boli predložené dohody 
o hmotnej zodpovednosti: 
    -  p. Anita Kutaková  / pokladňa 2/  - pracovník obce na úseku dane a poplatky, práce   
       a mzdy, stravné lístky          
    -  p. Eva Ďuricová – / pokladňa č. 3 /  - pracovník obce na úseku matrika 
    -  p. Katarína Bombiczová  /pokladňa č. 6 /- pracovník obce na úseku dane a poplatky 
 
     Pokladničný denný limit finančných prostriedkov bol schválený obecným zastupiteľstvom  
pre pokladňu č. 2  vo výške 1 000.- EUR, pre ostatné nie je stanovený limit, denne by mali 
odovzdávať príjmy do pokladne č. 2. 
 
Konštatujem, že na základe vykonanej kontroly pokladničnej knihy počas kontrolovaného 
obdobia došlo viac krát k prekročeniu denného limitu, ktorý navrhujem schváliť obecnému 
zastupiteľstvu pre dve pokladne po 2 000.- EUR a pre pokladňu č. 3 vo výške 200.- EUR. 
Dohody o hmotnej zodpovednosti sú vypracované a podpísané v zmysle § 182 Zákonníka 
práce.                              

2. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady                                                                                                                                                    

     
         V uvedenom období boli skontrolované všetky pokladničné doklady, „pokladnica č. 2- 
Anita Kutaková „ celkom v počte 553 a pokladne č. 6 Kataríny Bombiczovej v počte 537 
dokladov. U pokladne „č. 6 „ K. Bombizcovej výdajom je len prevod do hlavnej pokladne, 
robí len príjem. 
     
 



 
V zmysle ods. 1 § 10 zákona o účtovníctve majú obsahovať: 
a, slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 
b, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 
c, peňažnú sumu , 
d, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
e, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,  
f, podpisový záznam osoby ( § 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam 
osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,  
g, označenie účtov na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich   
v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia .  
 
Účtovné pokladničné doklady spĺňajú podmienky § 10 ods. l zákona č. 431/2002 Z. z.  o   
účtovníctve. 
  
Počas I. štvrťroku 2015 príjmy cez pokladňu boli: 
- príjmy za predané žetóny na TKO,  za vývoz fekálií, správne poplatky, za vydané ročné 
rybárske lístky, nájomné za smetné nádoby, platenie daní z nehnuteľností, poplatok za odpad, 
poplatok za užívanie verejného priestranstva, miestny rozhlas, užívanie domu športu . 
Mesačne je platené školné z MŠ, stravné zo školskej jedálne ako aj poplatok za užívanie 
telocvične.   

 
    Výdajom z pokladne boli : nakúpený všeobecný materiál obálky , výdaje za poštovné a 
ceniny , nákup spotrebného materiálu VPP, montáž žalúzií, prídavky na deti, oprava 
plynového kúrenia, všeobecný materiál OTV,  servis na motorovú kosačku, čistiace potreby, 
nákup PHM pre služobné auto, nakúpenie ceny do tomboly, kancelárske potreby, čistiace 
prostriedky pre ŠKD, nákup kníh, nakúpený všeobecný materiál pre 21 b. j. a 16+ b .j. , výdaj 
podľa uznesenia obecného zastupiteľstva pre Davida Kanyicsku, výdaje na deň učiteľov, . Aj 
v tomto štvrťroku boli vyplatené dotácie z rozpočtu pre TJ AGRO, Karate Kiokusi, pre 
Dobrovoľný hasičský zbor, Jednotu dôchodcov, ZO invalidov, CSEMADOK. 
 
Dodávateľské, došlé faktúry : 
 
       U došlých faktúr sa mesačne opakujú faktúry za plyn  od MET Slovakia a.s. Bratislava, 
Za elektrickú energiu od Magna Energia a.s. Piešťany, od Zs. vodárenská spoločnosť Nové 
Zámky za spotrebu vody, BRANTNER s.r.o. Nové Zámky za odvoz komunálneho  odpadu ,   
,STKO-14 Neded za zneškodnenie a uloženie  odpadu,  Slovak Telekom a.s. za telefónne 
poplatky.  
Opakujú sa aj faktúry za nákup potravín pre Školskú jedáleň od dodávateľov Potraviny 
KORONA – Kovácsová Marta, Pekáreň Juraj Dóža, COOP SD Jednota Zemné, Varga G. ZE-
MA. 
 
Okrem týchto mesačne sa opakujúcich faktúr boli v uvedenom štvrťroku aj faktúry za bežné 
aktivity a to: 
 
DataWex s.r.o. Iža konzult. konc. uzávierky                                     266.40  € 
Ing. Šteso Karol Nové Zámky – oprava čerpadla                              246,60  € 
Nagy Tibor  Andovce  - rekonštr.vodov. cint., telocvičňa                 650.-    €   
Kominárstvo Nové Zámky   ročná kontrola komínov                        160.-  
ZEMNET s.r.o Zemné,  nakúpené tonery                                           975,40 € 



Viktor Szőke  Zemné, vytvor.web.stránky                                          900.-   € 
PD Zemné      nakúpená nafta                                                             244,10 € 
DOXX stravné lístky Žilina                                             1 602,30  2 561,04 € 
Bc.Viktor Turček –THERMOPLAST ročná kontrola                   
                       kondenz. kotla zdravotné stredisko                              558,52 € 
Kom Agrotechnik Marcelová    - oprava traktora Z.Ekodvor             177,02 €  
Martin Lehotkai N. Zámky – oprava regul.kúrenia telocv.                  863.-  € 
PD  Zemné                            ubytovanie                                                90.-  € 
  
a mnoho ďalších, ktoré sú uvedené na webovej stránke, ktorá ešte nie je vždy podľa  zákona 
382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám . Je potrebné zverejňovanie faktúr  zabezpečiť podľa § 5 b a osloviť tvorcu 
webovej stránky o možnosť uverejňovania potrebných údajov.  
 Ku každej faktúre je doložená objednávka , alebo zmluva. Faktúra má priložený krycí list, 
kde je uvedený účtovací predpis, ako aj prevedená  predbežná a finančná kontrola s podpismi.  
Jednotlivé faktúry sú zaúčtované podľa účelu použitia, smerované podľa programového  
rozpočtu a rozpočtových položiek.  
 
Výpisy bánk: 
 
PRIMA banka: 
 
    Príjmami PRIMA banky je platený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 
Finančným riaditeľstvom Nové Zámky / 49 389.- €, 43 193.- €, 35 418.- € . Tak isto obec 
obdržala vyučovanie podielovej dane za rok 2014 vo výške 3 221,19 €.  
Mesačne do tejto banky prichádzajú finančné prostriedky z Okresného úradu Nitra, odbor 
školstva  t.j. normatív finančných prostriedkov MŠ SR na prenesené kompetencie, ktoré sú 
potom v celej výške poukázané pre jednotlivé Základné školy. Prípis od  Okresného úradu 
Nitra je doložený ku každej platbe výške poukázaných prostriedkov, ako aj prípis Obecného 
úradu pri poukázaní prostriedkov pre jednotlivé školy.  
     Okrem toho od Okresného úradu Nitra odbor školstva boli prijaté pre ZŠ prostriedky  na 
nenormatívne výdavky, na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ , ako aj pre žiakov  
znevýhodneného prostredia a na dopravu žiakov.  
 
     Z PRIMA banky j mesačne uhrádzaný úver investičného charakteru vo výške 769.- € 3 
INV.        
Tejto banky sú uhrádzané niektoré dodávateľské faktúry .Voľné prostriedky poľa potreby sú 
medzi bankovým prevodom prevedené na účet VÚB alebo OTB banky.  
  
   
OTP banka: 
     
     Príjmami OTP banky je platené nájomné nájomníkmi 21 bytových jednotiek a 16  b. j. 
ako aj prevody z PRIMA banky.  Okresný úrad Nitra, odbor školstva poslal pre základné 
školy  dotáciu na vzdelávacie poukazy ročníkov 1-3, ktorá následne bola poslaná pre 
jednotlivé školy.  
 
     Výdajom OTP banky je mesačne splácaný úver pre ŠFRB  za 21 b. j. v hodnote 1 971,22 
EUR a 16 b. j. v hodnote 1 758,63 EUR.  
 



 
VÚB banka : 
 
     Z účtu VÚB banky je uhrádzaná väčšina došlých faktúr, sú vyplácané mzdy zamestnancov, 
odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní ako aj odvod Finančnému riadi- 
teľstvu záloha dane na mzdy.  
 
     Príjmami VÚB banky je platenie daní z nehnuteľnosti obyvateľmi, nájomného za nebytové 
priestory, zálohy za  elektrické energiu a plyn a vodu, stočné.  
Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR bola obdržaná dotácia obciam  
PVSS 2015   , finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy v roku 2015 
na úseku stavebného poriadku vo výške 2088,78 €. 
Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky,  boli prijaté príspevky na podporu 
výchovy k stravovacím návykom, prídavky na deti, ktoré sú cez pokladňu uhrádzané, 
príspevok na podporu zamestnanosti. 
Mesačne je uhrádzaný prenájom obchodných priestorov. 
 
  
Odoslané faktúry:  
 
      Vystavené, odoslané faktúry sú pre nájomníkov nebytových priestorov za nájomné 
  spotrebovanú energiu a plyn, spotrebu vody a odpadovú vodu. Taktiež je faktúrované pre 
obyvateľov za odpadovú vodu, pre nájomníkov obecných bytov spotreba vody a odpadová  
voda.  
 
    Kontrolou som zistila, že bol dodržaný zákon o účtovníctve, účtovné doklady obsahujú 
potrebné náležitosti, všetky doklady boli smerované podľa rozpočtu. Ako z kontroly vyplýva   
doporučujem aby obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie pokladničnej hotovosti u všetkých 
pokladní.  
 
 
 
                                                                                              Mária Kocsisová    
                                                                                              hlavná kontrolórka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
    


