
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krasňany 

za r. 2020 

Správu o kontrolnej činnosti pre OZ Krasňany predkladám na základe §-u 18 f ,odst.l, 
písm. e/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Kontrolu vykonala: Miklúšová Janka, hlavný kontrolór Obce Krasňany 

Kontrola vykonaná: OcU Krasňany 
ZŠ s MŠ - Š J Krasňany 
DHZ Krasňany 
TJ Fatran Krasňany 
KST Krasňany 
FS DÚHA Krasňany 

Kontrolované obdobie: r. 2020 

OcU Krasňany 
Predmet kontroly: - kontrola zostatkov na účtoch k 31.12.2020 ( BÚ, Sociálny fond, Školský 

účet, Dotačný účet, Rezervný fond ). 
- kontrola pokladničnej knihy a pokladničnej hotovosti (marec, máj, jún, júl, 

august , september, október, november), 
- kontrola účtovných dokladov (január - december) 
- kontrola dodržiavania VZN obce k miestnym daniam a poplatkom 
- kontrola príjmov OcÚ z miestnych daní a poplatkov rok 2020(daň 

z nehnuteľn. + pes 21 543,15 €, komunál. odpad 22 199,52 €. 
-kontrola plnenia uznesení za I .polrok. 2020 - uznesenia boli priebežne 
plnené, ostatné zobraté na vedomie. 
- správy z kontroly knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 753 EZ 
- V r.2020 neboli podané žiadne sťažnosti ani petície. 

ZŠ s MŠ -ŠJ 
Predmet kontroly: - kontrola zostatkov na účtoch k 31.12.2020 (Stav hotovosti v pokladni k 

31.12.2020 bol 0,00 €, Príjmový účet - 0,00 €, Sociálny účet - 637,42 €, 
Depozitný účet 11 060,20.- € a Výdavkový účet ŠJ - 3 560,85 €. 

- kontrola pokladničnej knihy a pokladničnej hotovosti-január, jún. 
V kontrolovaných subjektoch následnou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne 
záväzných, právnych a interných predpisov. Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná 
podľa zákona č. 502/2001 Z .z . o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov. 



Dobrovoľný hasičský zbor Krasňany 
Predmet kontroly : - kontrola čerpania príspevku na činnosť od OcÚ za r. 2020, kontrola 

pokladničných dokladov 
V r. 2020 boli OcÚ Krasňany organizácii DHZ pridelené finančné prostriedky na ich činnosť vo 
výške 2500.- €. Kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že poskytnuté finančné 
prostriedky boli použité : na zakúpenie zásahového materiálu, potraviny na súťaž detí, 
občerstvenia - fašiangy, spotrebný materiál pre požiarnu techniku, PHM , rukavice a baterky na 
prilby pre hasičov, hasičské bundy a rovnošaty, nákup drobného tovaru na hasičskú zbrojnicu , 
poplatky za vedenie účtu v banke, kancelárske potreby, poštovné, školenia, štartovné, čistiace 
prostriedky, náhradné diely na opravy PS 12 a iný drobný materiál na hasičskú zbrojnicu. 

TJ Fatran Krasňany 
Predmet kontroly: - kontrola čerpania príspevku na činnosť od OcÚ za r. 2020 a pokladničných 

dokladov. 
Príspevok na činnosť od OcÚ TJ Fatran Krasňany v r. 2020 bol poskytnutý vo výške 2 500.- € , 
ktorý bol použitý na : prenájom telocvične a ihriska s umelým trávnikom (Belá, Kysucké. N.M.) 

zakúpenie spotrebného materiálu (lopty, čistiace a hygienické prostriedky, pranie športových 
kontrola príjmov OcÚ z miestnych daní a poplatkov rok 2019 

Klub slovenských turistov Krasňany 
Predmet kontroly : - kontrola čerpania príspevku na činnosť od OcÚ za r. 2020 a pokladničných 

dokladov. 
V r. 2020 boli od OcÚ Krasňany organizácii pridelené finančné prostriedky na ich činnosť vo 
výške 700 .- €, ktoré boli použité na 23. ročník „Jánske ohne", zakúpenie občerstvenia, PHM, 
kancelárske potreby, na turistické prechody v Malej Fatre, Roháče a pod. Ostatné výdavky boli 
hradené z vlastných zdrojov a finančných darov. 

Folklórny súbor - DÚHA Krasňany 
Predmet kontroly : -kontrola čerpania príspevku na činnosť od OcÚ za r. 2020 a pokladničných 

dokladov. 
V r. 2020 boli od OcÚ Krasňany organizácii pridelené finančné prostriedky vo výške 450.- €, 
ktoré boli použité na nákup obuvi - krpcov pre účinkujúcich vo FS DÚHA Krasňany. 

Krasňany 26.02.2021 

Spracovala: Miklúšovjá J. - HK obce 
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