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SPRÁVA    Z     KONTROLY      

Obsah:  

Označenie hlavného kontrolóra Ján Polák 

Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/ 

zamestnancov ÚHK/ prizvaných osôb, ktoré  

kontrolu vykonali 

Ján Polák 

Ing. Mária Pročková 

Mgr. Zuzana Grečová 

Označenie kontrolovaného subjektu Obecný úrad Limbach 

Cieľ kontroly Kontrola vykonania ZFK, AFK, vecnosti, 

účelnosti a správnosti účtovných dokladov 

pri poskytnutých dotáciách  

Kontrolované obdobie Rok  2021 

Miesto a čas vykonania kontroly 2.6.2022 7,30-16,30 

7.6.2022 7,30-16,30 

21.6.2022 7,30-16,30 

12.7.2022 7,30-16,30 

Predmet kontroly,  

legislatívna úprava,  

informácia o predmete kontroly 

Žiadosti, zmluvy, vyúčtovanie dotácií 

VZN 2/2019 

Predložené účovné doklady, viď príloha 

Dátum vyhotovenia správy  14.7.2022 

Písomné potvrdenie  

o prevzatí správy kontrolovaným subjektom 

a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis) 

Ing. Mária Pročková 

Mgr. Zuzana Grečová 

 

 

 

14.7.2022 

14.7.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Adriana Čechovičová                                                             Ján Polák 

                  Starostka obce                                                    Hlavný kontrolór 
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Príloha č.1 

 

Na základe prijatého uznesenia OZ bola vykonaná kontrola poskytnutia dotácií v zmysle  

VZN č. 2/2019. Kontrolou bolo zistené, že v zmysle čl.2 predmetného VZN boli príjemcovia 

dotácií oprávnenými žiadateľmi. 

 

1. Občianske združenie Limbašský strapček, IČO 30865204 

Obec Limbach poskytla v zmysle zmluvy 14/2021 OZ dotáciu vo výške 1.700,- EUR na 

základe žiadosti zo dňa 23.11.2020 v ktorej deklarovala náklady vo výške 3.700,-EUR 

a požadovala dotáciu vo 2.500,- EUR. Ku schválenej dotácií vo výške 1.700,- EUR bolo 

predložené vyúčtovanie 30.11.2021 vo výške 1.740,10 EUR viď. príloha 2. Zo strany 

obecného úradu bola vykonaná v zmysle zákona administratívna finančná kontrola 27.1.2022  

 

 Zúčtovanie a použitie dotácie bolo bez zistených nedostatkov. 

 

 

2.  Občianske združenie FK Karpaty Limbach , IČO 30865204 

Obec Limbach poskytla v zmysle zmluvy 13/2021 OZ dotáciu vo výške 8.000,- EUR na 

základe žiadosti zo dňa 25.11.2020 v ktorej deklarovala náklady vo výške 20.000,-EUR 

a požadovala dotáciu vo 12.000,- EUR. Ku schválenej dotácií vo výške 8.000,- EUR bolo 

predložené vyúčtovanie 14.12.2021 vo výške 8.891,46 EUR viď. príloha 3. Zo strany 

obecného úradu bola vykonaná v zmysle zákona administratívna finančná kontrola 27.1.2022  

 

 Zúčtovanie a použitie dotácie bolo bez zistených nedostatkov. 

 

3. Občianske združenie LIRA – Limbašská regionálna agentúra , IČO 42264898 

Obec Limbach poskytla v zmysle zmluvy 16/2021 OZ dotáciu vo výške 4.000,- EUR na 

základe žiadosti zo dňa 29.11.2020 v ktorej deklarovala náklady vo výške 6.000,-EUR 

a požadovala dotáciu vo 6.000,- EUR. Ku schválenej dotácií vo výške 4.000,- EUR bolo 

predložené vyúčtovanie 29.11.2021 vo výške 4.000,66 EUR viď. príloha 4. Zo strany 

obecného úradu bola vykonaná v zmysle zákona administratívna finančná kontrola 27.1.2022  

 

 Zúčtovanie a použitie dotácie bolo bez zistených nedostatkov 

 

 

4. Občianske združenie Limbach on Tour , IČO 50805282 

Obec Limbach poskytla v zmysle zmluvy 12/2021 OZ dotáciu vo výške 3.400,- EUR na 

základe žiadosti zo dňa 25.11.2020 v ktorej deklarovala náklady vo výške 5.000,-EUR 

a požadovala dotáciu vo 5.000,- EUR. Ku schválenej dotácií vo výške 3.400,- EUR bolo 

predložené vyúčtovanie 13.12.2021 vo výške 3.400,86 EUR viď. príloha 5. Zo strany 

obecného úradu bola vykonaná v zmysle zákona administratívna finančná kontrola 27.1.2022  

 

 Zúčtovanie a použitie dotácie bolo bez zistených nedostatkov 

 

Vykonaná kontrola preukázala, že je nevyhnutné prijať nové VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce, nakoľko došlo k množstvu legislatívnych zmien zákonov, ktoré už súčasné 

platné VZN neobsahuje ako je napr. presne definované možné náklady na činnosť OZ, ktoré 



                     OBEC LIMBACH 
                                   Ul. SNP 55, 900 91 LIMBACH 
                                  Tel.č. 033/6477 221, 6477 242, 6400 669 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tel.. 033/64 77 221                                    IČO: 304891             Bankové spojenie: VÚB a.s. Pezinok 

e-mail: oulimbach@gmail.com DIČ: 2020662160                           č..ú.: 23324112/0200 

je možné uhrádzať z dotácií a presne definované náklady, ktoré nie je možné predkladať 

k zúčtovaniu dotácie, resp. tieto náklady sú striktne vylúčené z možnosti úhrady z poskytnutej 

dotácie. Taktiež je potrebné tieto legislatívne zmeny preniesť do jednotlivých zmlúv, ktorým 

predchádza schvaľovacie uznesenie OZ a  na základe ktorých sa určí presná definícia účelu 

a spôsobu použitia dotácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


