
Hlavný kontrolór obce Čavoj 

 

Správa o výsledku kontroly    

v obci Čavoj 

 

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite           

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám správu o výsledku kontroly, ktorá bola 

vykonaná v mesiaci august,september 2022. Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe 

schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2022.  

 
Kontrola zameraná: na dodržiavanie a súlad so zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení 

platieb v hotovosti  v obci Čavoj 

 

Predmet kontroly: účtovné doklady - rok 2021 

 

Miesto výkonu kontroly: Obecný úrad Čavoj 

 

Termín výkonu kontroly: august, september 2022 

 

 

Zákon účinný od 1. 1. 2013  upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby 

v hotovosti. Na účely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek 

alebo mincí v hotovosti odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. 

Pre obec ako právnickú osobu sa zakazuje  platba v hotovosti, ktorej hodnota 

prevyšuje 5 000 eur z jedného zmluvného vzťahu, a to medzi ňou a právnickými osobami, 

medzi ňou a fyzickými osobami podnikateľmi i nepodnikateľmi. 

Hodnota platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb je 

súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného zmluvného vzťahu (napr. 

nájomná zmluva, splátkový kalendár, zmluva, ktorej plnenie je dohodnuté na splátky) 

Výnimky tvoria najmä platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní 

platobných a poštových služieb, správe daní, pri výkone sociálneho poistenia, výplate miezd 

a cestovných náhrad. 

V priebehu roka 2021 obec nevykonala platbu v hotovosti nad limit stanovený v § 4 

ods. 1 zákona, t . j.  nad 5 000 eur z jedného zmluvného vzťahu. Kontrolou nebolo zistené 

zámerné rozdeľovanie plnenia, čo by mohlo byť hodnotené ako zámerné obchádzanie zákona.  

 

Zároveň bola vykonaná kontrola dodržania Daňového poriadku § 55 odst. 2 písm. b) bod 3 

,,pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým je obec; na túto platbu je zamestnanec 

správcu dane povinný vydať príjmový pokladničný doklad. Kontrolou nebolo zistené 

porušenie tohto ustanovenia zákona.  

 

 

 

Čavoj,  29. september 2022                    Ing. Nadežda Hopková 


