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Správu z vykonanej kontroly hotovostných platieb v roku 2019    

 

Dôvodová správa:  

Kontrola bola vykonaná a správa bola vyhotovená v zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. d) 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. 

polrok 2020. V zmysle tohto ustanovenia hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch 

kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  

 

  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo Kameničná   

Berie na vedomie 

1. Správu z vykonanej kontroly hotovostných platieb v roku 2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC KAMENIČNÁ – Hlavná kontrolórka  

 

Správa o výsledku kontroly  

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 vykonala JUDr. Ing. Gabriela 

Gönczölová, hlavná kontrolórka kontrolu hotovostných platieb v roku 2019 

Kontrolované obdobie: rok 2019 

Termín vykonania kontroly: September až november 2020. 

Kontrolovaný subjekt: Obec Kameničná, zastúpená starostom obce Deziderom Patakim 

 

Predmet kontroly:  kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov pri hotovostných platbách.  

 

Cieľ kontroly:  

- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

- overiť, či boli/neboli vykonané platby v hotovosti nad zákonom ustanovenú hodnotu 

v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 

(ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“). 

  

 

Podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý je platný od 1. 1. 

2013, sa zakazuje platba v hotovosti, ak jej hodnota prevyšuje sumu 5 000,- eur, ak príjemcom 

alebo odovzdávajúcim je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Výnimka je len v 

prípade platby v hotovosti medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi, u ktorých je hranica 

platby v hotovosti stanovená na 15 000,- eur. 

Podľa § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa zákaz na platby v hotovosti nad 

stanovený limit nevzťahuje na platby v hotovosti prijaté alebo odovzdané: 

 pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, 

 pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti, 

 pri spracovaní bankoviek a mincí, 

 pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún 

za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS), 

 pri správe daní, 

 v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov, 

 v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu 

a mimoriadnej situácie, 

 v súvislosti so súdnym konaním, s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone 

rozhodnutia, 

 pri výkone sociálneho poistenia, 

 v súvislosti so zabezpečením ochrany utajovaných skutočností a 

 v ďalších prípadoch uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti.  

 

         

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1026991&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3906003-3906021&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3906003-3906021&f=2


Pokuty a sankcie: Za porušenia zákona hrozia podnikateľom a aj FO – nepodnikateľom, 

pokuty. Pokutu môže dostať ten, kto platbu prijíma, ako aj ten, kto platbu v hotovosti uhrádza. 

FO – nepodnikateľovi – môže byť pokuta udelená až do výšky 10 000 eur. Suma 10 000 eur je 

horný limit a je vždy na posúdení ukladateľa pokuty, akú výšku uloží. Pri uložení pokuty by sa 

mala posudzovať závažnosť konania, jeho následky, výška hotovostnej platby, osoba, ktorá sa 

priestupku dopustila a ďalšie okolnosti. FO – podnikateľ – a PO môže pri porušení zákona 

dostať pokutu do výšky 150 000 eur. 

Pokutu môže udeliť daňový alebo colný úrad. 

 

Kontrolou bolo zistené:  

 

Preverením účtovného denníka na účte 211 001 – Pokladnica za rok 2019 a údajov v 

pokladničnej knihe neboli zistené hotovostné platby nad limit stanovený § 4 ods. 1 zákona  

č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. 

Obec Kameničná v roku 2019 nevykonávala žiadne platby v hotovosti nad hodnotu ustanovenú 

v zákone o obmedzení platieb v hotovosti, v zmysle ktorého sa zakazuje platba v hotovosti, 

ktorej hodnota prevyšuje 5 000,00 eur ak jedným z účastníkov je právnická osoba alebo fyzická 

osoba podnikateľ. 

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 7. decembra 2020.  

 

                                                                                                   

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

   JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

                                                                                                HKO Kameničná 

 

 

 

 

 

Správu o výsledku kontroly prevzal:  Dezider Pataki, starosta obce 

 

Dňa: .................................. 

 

Podpis: ............................. 

 

  

 


