
Príloha č. 7 – VZOR   

Obec Chmeľov , Chmeľov 89   082 15 Chmeľov 

S P R Á V A/Č I A S T K O V Á  S P R Á V A 

z finančnej kontroly na mieste 

(neboli zistené nedostatky) 

Na základe poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste č. ..........(uvedie sa 

označenie poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste) vykonali v termíne 

od...........do...........(uvedie sa termín vykonania finančnej kontroly na mieste) zamestnanci 

oprávnenej osoby ................. (uvedie sa názov, sídlo a IČO oprávnenej osoby) v zložení: 

 ............................................(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnancov 

oprávnenej osoby)  

............................................(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnancov 

oprávnenej osoby)  

 

finančnú kontrolu na mieste v povinnej osobe  Obec Chmeľov , Chmeľov 89 , (uvedie sa 

názov, sídlo a IČO, resp. meno, priezvisko a bydlisko povinnej osoby) s cieľom 

.......................... (uvedie sa cieľ administratívnej finančnej kontroly).  

 

Finančnou kontrolou na mieste neboli zistené žiadne nedostatky: 

Dňa ................. v ..................(uvedie sa dátum a miesto vyhotovenia správy/čiastkovej správy 

z vykonanej  finančnej kontroly na mieste).  

 

Základná finančná kontrola 

Súčasne sa vykoná základná finančná kontrola zodpovedným zamestnancom a vedúcim 

zamestnancom určeným štatutárnym orgánom (ak nie je určeným, tak ZFK vykonáva štatutárny 

orgán). 

Zodpovedný zamestnanec (uvedie sa meno a priezvisko) uvedie, či finančnú operáciu alebo jej 

časť je alebo nie je  možné vykonať, alebo či v nej je alebo nie je možné pokračovať alebo či je 

alebo nie je potrebné finančné plnenie vymáhať, ak sa už FO alebo jej časť vykonala. Uvedie 

sa ešte dátum vykonania ZFK a podpis zodpovedného zamestnanca. 

Štatutárny orgán/vedúci zamestnanec (uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo 

vedúceho zamestnanca určeného štatutárnym orgánom). Štatutárny orgán alebo vedúci 

zamestnanec určený štatutárnym orgánom finančnú operáciu uvedie, či finančnú operáciu 

alebo jej časť je alebo nie je  možné vykonať, alebo či v nej je alebo nie je možné pokračovať 

alebo či je alebo nie je potrebné finančné plnenie vymáhať, ak sa už FO alebo jej časť vykonala. 

Uvedie sa ešte dátum vykonania ZFK a podpis štatutárneho orgánu/vedúceho zamestnanca. 

 

 

 



Základná finančná kontrola môže byť zapracovaná do správy napr. aj v tabuľkovej forme: 

ZÁKLADNÁ  FINANČNÁ  KONTROLA 

Zodpovedný zamestnanec □ je možné finančnú operáciu  vykonať  

□ nie je možné finančnú operáciu  vykonať  

 □ je možné vo finančnej operácii  pokračovať  

□ nie je možné vo finančnej operácii  pokračovať  

□ je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie 

□ nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie* 

(uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo vedúceho 

zamestnanca určeného štatutárnym orgánom) 

Dátum:                                Podpis: 

Štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec určený 

štatutárnym orgánom 

□ je možné finančnú operáciu  vykonať  

□ nie je možné finančnú operáciu  vykonať  

 □ je možné vo finančnej operácii  pokračovať  

 □ nie je možné vo finančnej operácii  pokračovať  

 □ je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie 

 □ nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie* 

(uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo vedúceho 

zamestnanca určeného štatutárnym orgánom) 

Dátum: Podpis: 

 

* platné vyjadrenie vyznačte „X“ 

(Povinnej osobe nie je potrebné zasielať rovnopis správy/čiastkovej správy obsahujúci 

vykonanie základnej finančnej kontroly.) 

 
 


