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SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE MAS RUDOHORIE, o. z.  

ZA ROK 2021 
 
 
 
 
Revízna komisia je kontrolným orgánom MAS a za svoju činnosť zodpovedá valnému 

zhromaždeniu. 
 
Revízna komisia vo svojej činnosti najmä: 
 
a) dohliada na implementáciu podporených projektov; 
b) nahliada do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti MAS; 
c) kontroluje hospodárenie MAS, nakladanie s majetkom MAS; 
d) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov; 
e) upozorňuje orgány na nedostatky, navrhuje opatrenia a stanovuje lehoty ich 

odstránenia. 
 

Revízna komisia MAS RUDOHORIE, o. z. na zasadnutí dňa 21. 4. 2022 vykonala 
kontrolu Správy o hospodárení za rok 2021, kontrolu Správy o činnosti MAS za rok 2021, 
kontrolu rozpočtu na rok 2022, kontrolu účtovnej uzávierky za rok 2021 a kontrolu dokladov 
a záznamov týkajúcich sa činnosti MAS za obdobie r. 2021. 
 

V rámci kontrol bola preverená kontrola a úplnosť účtovných dokladov. Účtovníctvo 
MAS je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve. Pri finančnej kontrole nebolo zistené 
nezákonné čerpanie financií. Pokladničné doklady majú požadované náležitosti podľa 
zákona o účtovníctve, prešli predbežnou finančnou kontrolou a úhrady boli realizované 
v lehote splatnosti. Pri kontrolách neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Fyzický stav 
peňažných prostriedkov v pokladni je totožný so skutočnosťou. 

 

           Členovia skontrolovali taktiež záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bola predložená na 
riadiaci orgán IROP vrátane výsledkov z administratívnej kontroly, ktoré boli pozitívne. 
Prehľad žiadosti o platbu je uvedený v tabuľke: 

 

Kód projektu 
Dátum 
predloženia ŽoP Nárokovaná suma Uhradená suma 

NFP302050AFG8 2.12.2021 7 004,66 € 7 004,66 € 

SPOLU:   7 004,66 € 

 
Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS RUDOHORIE, o.z. spojených 
s riadením uskutočňovania stratégie CLLD 
Kód NFP: NFP302050AFG8  
Celková zazmluvnená suma NFP: 33 791,40 EUR 
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Revízna komisia konštatuje, že projekt bol riadne ukončený a finančné prostriedky boli 
vyplatené v plnej výške. 

 
 

 
 
 

Vo Vyšnom Medzeve, dňa 21. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 
   
             PaedDr. Jana Kallová v.r. 

  predseda Revíznej komisie 
   MAS RUDOHORIE, o. z. 
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