SPRÁVA
o výsledku z následnej kontroly hospodárenia obce Vozokany
za IV. štvrťrok roku 2016
( podľa § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení )
V zmysle „Plánu kontrol HK obce Vozokany za I. polrok roku 2017“ vykonal hlavný
kontrolór obce Vozokany Ing. Adrián Kuník kontrolu :
- plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce za IV. štvrťrok r. 2016
- vykonávania inventarizácie pokladne v IV. štvrťroku r. 2016, kontrola príjmových
a výdavkových dokladov za sledované obdobie
- účtovných a súvisiacich dokladov, pomocných evidencií v IV. štvrťroku r. 2016
- plnenia úloh z uznesení zo zasadnutí OZ v IV. štvrťroku roku 2016
a
kontrolu vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov IV. štvrťroku
2016.
Kontrola bola vykonaná dňa 23. 2.2017 v priestoroch obecného úradu Vozokany.

Kontrolou n e b o l o zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov .
Kontrola zistila nasledovné stavy k 31.12.2016:
1.) Pokladňa zostatok ( k 31.12.2016).............................................
0,00 €
2.) BÚ vo VÚB Topoľčany zostatok .............................................. 5.464,76 €
3.) BÚ v Prima banke a.s. ..........................................................
15.248,43 €
4.) Dotačný účet vo VÚB a.s. Topoľčany ........................................
16,60 €
5.) Rezervný fond vo VÚB a.s. v Topoľčanoch .................
19.067,88 €
6.) Sociálny fond vo VÚB a.s. v Topoľčanoch ..................
405,62 €
7.) Bežné príjmy ................................................................
87.703,80 € (98,53%)
8.) Bežné výdavky........................................................................
66.263,30 € (80,55%)
9.) Kapitálové príjmy ..................................................................
0,00 €
10.) Kapitálové výdavky .............................................................
3.052,80 €
11.) Príjmové finančné operácie ................................................
0,00 €
12.) Výdavkové finančné operácie ............................................
590,30 €
13.) Dlhodobé záväzky ................................................................
0,00 €
14.) Pohľadávky celkom .............................. ................................
829,56 €

Záznam z vykonanej následnej kontroly bol vyhotovený dňa 24.02.2017
Za kontrolný orgán :
Ing. Adrián KUNÍK
hlavný kontrolór obce Vozokany

................................................

So záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly boli dňa 27.02.2017 oboznámení :
Bazala Jaroslav
starosta obce

.............................................

Burzová Renáta
pracovníčka OÚ

.............................................

