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  OBEC KRAČÚNOVCE 

Pre zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kračúnovciach 

 dňa: 15. 02. 2019 

 

 

 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

 

 

Predkladá:                                                           Návrh na uznesenie: 

---------------      ---------------------------- 

 

Mgr. Jozef Kozák     Obecného zastupiteľstva v Kračúnovciach 

Hlavný kontrolór mesta 

       berie na vedomie 

       Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:Mgr. Jozef Kozák,  hlavný kontrolór 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 
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Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018 

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému 

zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť v súlade s § 18 d 

zákona o obecnom zriadení, ktorou sa rozumie 

 kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s majetkovými právami obce, ako aj s majetkom ktorý obec užíva podľa 

osobitných predpisov, 

 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 

 kontrola vybavovania sťažností a petícií, 

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

obce, 

 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

 kontrola dodržiavania interných predpisov obce. 

 kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha 

 obecný  úrad, 

 rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 

 právnické osoby, v ktorých má obec  majetkovú podstatu, 

 iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce 

prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto rozsahu, 

 osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 

v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 

Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 

a na 2. polrok 2018, ktoré boli schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva. 

Kontrolná činnosť bola za uvedené obdobie zameraná na: 

 výkon kontrolnej činnosti 

 výkon odborných činnosti, najmä spracovanie odborného stanoviska v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení. 

Výkon iných odborných činnosti 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení som v hodnotiacom 

období spracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu hospodárenia obce za 

rok 2017 a odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 



 

3 
 

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku 

kontrolných zistení  

 spolupracujem pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených 

nedostatkov, 

 poskytujem metodiku k predmetu vykonanej kontroly, 

 upozorňujem na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na 

ich novelizáciu najmä ak sa týkajú výkonu ich činnosti 

 zúčastňoval som sa zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 zúčastňujem sa seminárov pre hlavných kontrolórov 

Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ: 

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2017 boli samostatne vypracované 

a predložené obecnému zastupiteľstvu : 

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok  2017 

- Dotazník HK – MV SR 

- Správa HK o výsledku kontroly – verejné obstarávania 

- Správa HK o výsledku kontroly – výstavba chodníkov v obci Kračúnovce  

- Správa o kontrole plnenia uznesení OZ – 2 x 

- Odborné stanoviska – 2 x 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

- Metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení 

Kontrolné zistenia  z vykonaných  kontrol a odstránenie uvedených nedostatkov sú 

základom hospodárnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. 

 

Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt: František Mašlej, starosta 

obce. 

Spracoval: Mgr. Jozef Kozák,  hlavný kontrolór obce   

V Kračúnovciach     dňa: 08.01.2019 

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

Mgr. Jozef Kozák 

 hlavný kontrolór obce 


