Miloš Krchňavý, hlavný kontrolór Mesta Veľký Krtíš
Č:2262/2019-766/2019/HK

Správa z kontroly:
Mesto Veľký Krtíš,
Mestský úrad, J.A. Komenského 3,Veľký Krtíš
Kontrolovaný subjekt:
Mesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš
Cieľ kontroly:
Kontrola dobrovoľnej zbierky na základe uznesenia č. 23/2018, „Čaro Vianoc
2018“, konanej dňa:21.12.2018 , miesto: Nám. A.H. Škultétyho, v čase od 15:30 do 19.00
hod.
Dátum začatia kontroly:
3.1. 2019
Za povinnú osobu:
Ing. Jozef Galo, prednosta MsÚ,
Zákonné podklady kontroly.
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 13.12.2018 prijalo uznesenie č. 23/2018,
ktorým vyhlásilo dobrovoľnú zbierku podľa § 4 ods.3 písmena b zákona č. 369/1990Zb
o obecnom zriadení. Účelom zbierky bolo získanie financií na kúpu CT prístroja pre
Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš, Nemocničná 1. 990 01 Veľký Krtíš,
IČO:31 908 .
Kontrolné zistenia
Zbierka sa uskutočnila dňa 21.12.2018 v čase od 15.30-19.00hod. Po ukončení osoba
zodpovedná za zbierku: Ing. Jozef Gallo, prednosta MsÚ, priniesol prostriedky do kancelárie
primátora mesta a za prítomnosti asistentky Lucie Zvarovej a ďalšej pracovníčky Tatiany
Hornovej boli spočítané, spísaný úradný záznam a uložené do trezora. Zbierkou bolo
získaných 1277,35 eur /príloha č. 1/.
Najbližší pracovný deň 27.12.2018 boli finančné prostriedky zavedené do pokladnice
MsÚ /príloha č.2/ a neskôr odvedené do banky na účet vedený v CSOB č: SK11 7500 0000
0040 2275 6106 /príloha č. 3/.
Dňa 27.12.2018 bola spracovaná darovacia zmluva č.4-4/2018 medzi Mestom Veľký
Krtíš a Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš /príloha č.4/.
Dňa. 28.12.2018 boli následne finančné prostriedky poukázané z účtu mesta vedeného
v CSOB banke na účet prijímateľa daru v zmysle darovacej zmluvy /príloha č.5/.

Na základe predložených dokumentov a vykonanej kontroly môžem konštatovať, že
zbierka bola vykonaná v zmysle zákona a poukázaná na účel a subjekt, pre ktorý bola
vyhlásená.
Zoznam príloh:
Príloha č.1- kópia- Úradný záznam a inventarizačný zápis
Príloha č.2- kópia- doklad z pokladničnej knihy
Príloha č.3- kopia- výdavkový doklad a doklad o vklade na účet v CSOB
Príloha č.4- kopia - darovacia zmluva
Príloha č.5- kópia- Výpis z bankového účtu o prevode financií na prijímateľa

Dátum vyhotovenia Správy:
1.3.2019 , Veľký Krtíš
Správu vypracoval:
Mgr. Miloš Krchňavý
hlavný kontrolór mesta
Správu prevzal dňa:
Ing. Jozef Galo,
Prednosta MsÚ
Mesta Veľký Krtíš

................................................
Mgr. Miloš Krchňavý, v. r.

...............................................
Ing. Jozef Galo, v. r.

