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1. NÁVRH NA UZNESENIE  
 
 
    z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného 30.11.2015 
    k bodu  Kontrola vystavených účtovných dokladov za III.Q. 2015 
 
    Obecné zastupiteľstvo  v Zemnom  

- berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dôvodová správa  
 
         Vychádzajúc z plánu práce na II. polrok 2015 som previedla kontrolu vystavených 
účtovných dokladov za III. štvrťrok 2015. Kontrola bola prevedená za účelom dodržania 
zákonnosti, hospodárnosti vynakladania prostriedkov obce, ako aj dodržania čerpania na 
základe rozpočtu alebo uznesení obecného zastupiteľstva. Mesačne kontrolujem všetky 
účtovné doklady a pri hodnotení čerpania rozpočtu podávam správu obecnému zastupiteľstvu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Záznam z kontroly vystavených účtovných dokladov , 
                        kontrola výdavkov a finančných operácií za III. štvrťrok 
                                           2015 na Obecnom úrade  Zemné   
 
 
     Podľa schváleného plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 som previedla 
finančnú kontrolu účtovných dokladov. Predmetom kontroly boli dodávateľské faktúry 
a výpisy bánk.  
 
Dodávateľské faktúry – došlé. 
 
      Ku kontrole mi boli predložené dodávateľské faktúry za sledované obdobie od 1.07.2015 
do 30.09.2015 od 15212  do 15343.   
      Mesačne sa opakujú faktúry od dodávateľov MAGNA Energia a.s. za elektrickú energiu,  
za uloženie a zneškodnenie odpadu od STKO-14 a.s. Neded, BRANTNER s.r.o. Nové Zámky 
za odvoz  odpadu, Zafex s.r.o. Šaľa –práce extern. projektov. manažment, ZsVs Nové zámky 
–a odber vody , DataWex s.r.o. Iža za spracovanie účtovníctva,  PD Zemné za naftu , 
ZEMNET s.r.o. nákup tonerov, MET-Slovakia  a.s.  záloha za plyn. Opakujúce sú aj faktúry 
za nakúpené potraviny do školskej jedálne , ale teraz len za l mesiac t.j. september. 
      Okrem týchto opakujúcich sa faktúr boli ešte faktúry za toto obdobie aj podľa aktuálnych 
prác a to :   
Rozália Darázsová akad.sochárka Hurbanovo – obecné medaile            v hod.    740.- € 
Bémia Plus   zber kuchynského odpadu           vo výške                                          31,20 € 
MULTI MEDIA  Matúškovo          tlač a vylep. Plagátov                                     854,28 € 
PORADCA s.r.o. Źilina       predplatné aktualizácia                                                66.-    € 
ZAFEX s.r.o. Šaľa            výkon extern.projekt.manaž.                                        470.-    € 
DATA WEX Iža               prevádzka služieb 07.-09.2015                                     180.-   € 
APJ CONSULTING s.r.o. Blava   verejné obstarávanie                                        990.-   € 
Ing. Arch. Istenes Jozef  Nové Zámky     záloha stav. dozor  D.K.                     1 300.-   €  
Hospodárske potreby N. Zámky pracov.odevy,náradie                                          281.30€  
PD Zemné                     dovoz štrkopiesku                                                             211.20 € 
IDSIS  .SK                     náramky na strek.dni                                                        146,22€ 
Juhometál  s.r.o. Kolárovo     - nákup jokloviny                                                     792,01 € 
DOXX Žilina                  stravné lístky                                                                 1 764,10 € 
Tomás Katona Žiharec     návrh bilbordu a prípr. na tlač                                        105.-    € 
ECOMED Žilina             teplomer do chlad.                                                           120.-    € 
Planeo Elektro   N. Zámky    nákup chladničky                                                      279.-    € 
Firma Košík                      poháre na strekov.  dni                                                   187,86 € 
ROWEN s.r.o. Andovce  - hygienické potreby                                                        155,52 € 
Ing. Šteso Karol                 oprava čerpadla                                                              958,80 € 
Mário Kovács                    tanečný program strekové dni                                        300.-    € 
Nagy Tibor Andovce         oprava vodovodu  ČOV                                               1 538.-   € 
Jaroslav Rohoška  Zemné   výroba drevených okien  - kostol                               5 000.-    € 
Made SPOL. s.r.o. B. Bystrica    - systémová podpora URBIS                               265.-    € 
PETIT PRES a.s.                 novozámocké echo inzercia                                         180.-    € 
JIG s.r.o.   Zemné              ozvučenie a osvetlenie str. dni                                    1 680.-    €   
SOCHA  s.r.o.                    vystúpenie skupiny História                                          150.-   € 
AVA-STAV s.r.o. Galanta   obnova centr. časti  obce                                      434 659,20 € 
FERPRIVES s.r.o. Zemné    prenájom Party stanov                                                400.-   € 
Jozef Guliš JOCO MONT  N. Zámky   elektromont.práce strek. dni                      250.-   € 



AVA-STAV s.r.o Galanta      rekonštrukcia  Dom Károlyi                              684 965.10   € 
 
 
a iné.  
 
     Podrobnou kontrolou dodávateľských faktúr, termínu ich prijatia a úhrad bolo zistené, že 
sú vedené a číslované chronologicky, podľa dátumu prijatia a uhradené v dobe splatnosti. 
V kontrolovanom období nebolo zistenie uhradenie poplatkov z omeškania uplatnených zo  
strany dodávateľských subjektov za oneskorenú úhradu faktúr. Všetky prijaté faktúry  za 
príslušné mesiace boli zverejnené na webovej stránke obce – odkontrolovala som knihu 
došlých faktúr so zverejnenými faktúrami.  
      Obec prevádza predbežnú kontrolu hneď pri prevzatí a zapísaní do knihy faktúr, 
kontroluje sa či faktúra obsahuje  potrebné náležitosti, či je priložená objednávka alebo 
uvedené číslo objednávky, alebo na základe čoho je faktúra vystavená.   
      Kontrolu za toto obdobie som zamerala hlavne na to, či prijaté faktúry  sú v súlade 
s rozpočtom alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva . Faktúry účtované v tomto 
období sú v súlade s rozpočtom  ako aj na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.  
Faktúry obsahujú objednávky , dodacie listy a majú priložený krycí list, kde je uvedené 
účtovanie. Tento krycí list obsahuje podpisy   účtovníčky a starostu .   
 
     Pri tejto kontrole som urobila finančnú kontrolu faktúry  „ Rekonštrukcia pamätihodnosti 
Dom Károlyi s kultúrnou hodnotou „  
     Kde dodávateľom je   AVA – STAV s.r.o. Galanta  
         Číslo faktúry 201500241        zo dňa  28.09.2015 
 
                         Vo výške                             570 804,25  € 
                            +  DPH                             114 160,85  € 
                          ___________________________________ 
                           celková suma                    684 965,10  € 
           
Rozpočet  podľa výberového konania                                 419 276.-    € 
                          + DPH                                                          83 855,20  € 
                                                                                        ––––––––––––––– 
                             spolu                                                        503 131,20  € 
 
 
Naviac práce    zmena projektu                                            178 635,02  € 
                               +   DPH                                                    35 727.-    € 
                                                                                        ––––––––––––––––- 
                                     spolu                                                 214 362.02  € 
 
Nevykonané práce                                                                -  27 106,77  € 
                             +    DPH                                                  -    5 421,35  € 
                                                                                        –––––––––––––––––– 
                                     celkom odpočet                              -   32 528,12   €  
 
Druhá fáza rekonštrukcie bola vo výške                               214 362,02   € 
      Z toho búracie práce                                                            36 046,96  € 
                  nové konštrukcie                                                    178 315,06  € 
 



Búracie práce – búranie základov, priečok z tehál búranie muriva, odvoz sutiny, demolácia  
konštruk. objektov, z tehál, tvárnic. 
Konštrukcie tesárske 
Demontáž viaz. konštrukcií krovov 
Demontáž stropníc z reziva 
 
   Celková faktúra je                                              684 965,10  € 
   Rozpočet dotácie                                             -  628 490,84  €  dot. EU +dot.ŠR +5% vlas   
       Rozdiel                                                             56 474,26  € 
 
 5 % vlastných nákladov  31 424,54 uhradené z úveru 30.09.2015 
Z PRIMA banky uhradená čiastka     56 474,26 €   z vlastných zdrojov  30.09.2015  
                                                                                                                        
 
      Tak ako  každý štvrťrok aj teraz som previedla kontrolu bankových výpisov od 1.07.2015 
do 30.09.2015.  
 
VÚB banka:.  Stav peňažných prostriedkov na účtoch obce k 1.1.2015  319 578,93 €. 
                            Stav  peňažných prostriedkov  k 1.07.2015    bol     314 488,82  € 
 
     Stav účtu k l.07.2015 vo VÚB banke bol    70 206,68  €. 
  
Príjmami VÚB banky je platenie daní z nehnuteľností, ako od občanov tak od právnických 
osôb, platenie nájomného za nebytové priestory a medzi bankový prevod z PRIMA banky.  
 
Z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky boli prijaté dotácie na podporu 
výchovy k stravovacím návykom, prídavky na deti,  príspevok ma podporu nezamestnanosti, 
na školské potreby.  
    Z Ministerstva vnútra SR bol prijatý príspevok finančných prostriedkov na prenesený 
výkon štátnej správy na úseku matriky.  
  
     Výdajmi z VÚB banky je uhrádzanie väčšiny došlých faktúr, sú vyplácané mzdy zamest- 
nancov, odvody do zdravotných poisťovní , do sociálnej poisťovne a odvod Finančnému  
riaditeľstvu záloha dane zo mzdy.  
      Stav účtu k 30.09.2015  bol  66 172.25  € . 
 
OTP banka :        
                       Stav účtu  k 1.07.2015   bol                73 960,66 € 
 
DO OTP banky prichádza platenie nájomného za 21 b. j. a 16 b. j., ako aj medzi bankový 
prevod z PRIMA banky.  
     
      Výdajom z OTP banky je mesačné splácanie úveru pre ŠFRB za 21  b. j. vo výške  
1 971,22  € a 16 b. j. vo výške 1 758,63 €, vrátenie časti istiny pre nájomníkov 21 b . j. .  
Taktiež bol vyplatený poplatok za spracovanie úverového obchodu so SZRB /za  poskytnutie 
úveru/.  
      Stav účtu k 30.09.2015 bol  46 610,54 €.  
                    
PRIMA banka :  
                           Stav bankového účtu   k 1.07.2015       bol  126 178,30    €.  



Príjmov v PRIMA banke je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb od Finančného 
riaditeľstva /40 968.- ,41072.- , 37 910.- €/ .  
Mesačne do tejto banky prichádzajú finančné prostriedky z Okresného úradu Nitra, odbor 
školstva t.j. normatív finančných prostriedkov  MŠ SR na prenesené kompetencie  / mesačne 
32 267.- /, ktoré sú následne cez OTP banku v celej výške poukázané pre jednotlivé základné 
školy. Prípis o výške poukázanej sumy od Okresného úradu Nitra, odbor školstva je priložený 
ku každej úhrade .  Okrem toho Okresný úrad Nitra, odbor školstva poukázal čiastku  9 450.-€ 
pre ZŠ – Dohodovacie konanie na bežné výdavky , čím sa upravil aj celkov ý rozpočet. Od 
poisťovne boli obdržané aj finančné prostriedky za škodovú udalosť v ZŠ.  
 
      Z PRIMA banky je mesačne uhrádzaný úver   vo výške 769.- €  investičný 3 INV, ako aj 
úrok .        
Z PRIMA banky bol robený prevod na dotačný účet OTP banke ROP – Obnova centrálnej 
časti vo výške 10 000.- € , boli uhradené dodávateľské faktúry a voľné prostriedky sú medzi 
bankovým prevodom odvádzané do VÚB alebo OTP banky.  
     Z PRIMA banky bol uhradený doplatok naviac prác rekonštrukcia Dom Károlyi vo výške 
56 474.26 € pre AVA-STAV s. r. o.  Galanta.   
      Na účte k 30.9.2015 bol zostatok  106 250,26  €.  
 
      Okrem týchto účtov má Obec Zemné aj iné účty -  vo VÚB  fondový účet sociálny fond,  
a potravinový účet, v OTP banke pridružený účet – dotácie kamer.systém, dotačný účet ROP, 
dotačný účet  HUSK Dom Károlyi, bytový fond, účet fondu opráv bytových jednotiek.  
 
      Konečný stav účtov  k 30.9.2015  bol                        285 047,42  €.  
 
    
 
     Kontrolou som zistila, že doklady za uvedený štvrťrok boli zaúčtované , účtovanie je 
podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
                                            
 
 
 
 
                                                                                           Mária Kocsisová  
                                                                                           hlavná kontrolórka                           


