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1.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:
Berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019

2.

Dôvodová správa

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka.

Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štiavnik za rok 2019
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 2019.
Výkon kontrolnej činnosti
Hlavná́ kontrolórka obce vykonávala kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení́
so zameraním predovšetkým na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, ́
účinnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce a obci
zvereným majetkom zo strany štátu. Plnila úlohy vyplývajúce v § 18f zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení́ v znení́ neskorších predpisov ( ́ ďalej zákon o obecnom zriadení́ ). Výkon
kontroly vychádzal z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, ́ nestrannosti a
aktuálnosti a bol realizovaný́ podľa metodiky uvedenej v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite (ďalej zákon o finančnej kontrole). Výkon kontroly bol realizovaný́ v
zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na l. a 2. polrok 2019 zo strany oprávneného
orgánu – Obecného zastupiteľstva obce Štiavnik.
o Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Štiavniku za rok 2018 predmetom kontroly bolo zistiť stav plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z
jednotlivých zasadnutí OZ v roku 2018. Konštatujem, že schválené uznesenia OZ v
Štiavniku prijaté v roku 2018 boli priebežne plnené.
✓
bez kontrolných zistení
o Kontrola plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií obce Štiavnik za obdobie
január až december 2018 - predmetom kontroly boli postupy pri bezhotovostnom
platobnom styku, úplnosť účtovných dokladov, správnosť zatriedenia výdavkov podľa
rozpočtovej klasifikácie a vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. decembru 2018.
Kontrolované boli výpisy z bežných účtov obce, došlé faktúry, účtovné denníky a
účtovné výkazy. Všetky finančné výdavky sú realizované rozpočtovými opatreniami.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, zmeny rozpočtu vykonáva
OZ a v rozsahu určenom zastupiteľstvom, môže takéto zmeny vykonať aj starosta. V
priebehu kontroly neboli porušované všeobecno-právne ani interné predpisy
✓ bez kontrolných zistení
o Obec v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby pre obyvateľov,
ktorí sú odkázaní na sociálne služby a stanovuje úhradu za tieto služby. Postup a
podmienky, na základe ktorých obce poskytujú alebo zabezpečujú sociálne služby,
ako i stanovenie sumy platenia úhrad za sociálne služby, musia byť určené všeobecne
záväzným nariadením obce v zmysle § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. Za
poskytovanú opatrovateľskú službu za kontrolované obdobie neboli zistené
nedoplatky. Obec postupovala v zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia.
✓ bez kontrolných zistení
o Kontrola zameraná na spôsob evidencie spotreby PHM a olejov pri ich vydávaní zo
skladu. Evidencia spotreby je vedená povereným zamestnancom a mesačne

porovnávaná so stavom v účtovníctve. Pri kontrole neboli zistené rozdiely v
porovnaní s údajmi uvádzanými na príslušných účtovných dokladoch obce.
✓ bez kontrolných zistení

Základným cieľom u všetkých vykonaných finančných kontrolách bolo overenie či u
zúčtovaných finančných operáciách, boli dodržiavané zásady hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti pri vynakladaní s verejnými financiami, či bol dodržiavaný schválený
rozpočet a rozpočtové pravidlá v súlade so zákonmi č. 523/2004 Z.z. a 583/2004 Z.z.,
náklady, výnosy a zisk, či sa dodržiava finančná disciplína pri pokladničných operáciách.
Výkon iných odborných činností
Vypracovanie Odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pre rok 2019
Vypracovanie Odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2018
Spracovanie Správy o kontrolnej činností hlavnej kontrolórky za príslušný́ rok.
Výkon ostatných činností
✓
✓
✓
✓
✓

Aktívna spolupráca pri príprave záverečného účtu za rok 2018
Aktívna spolupráca pri príprave všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov a
smerníc v podmienkach obce.
Sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva a sporadicky na pracovných
rokovaniach orgánov obce.
Účasť na školeniach zameraných na odbornú́ problematiku a samo vzdelávanie
v súlade s požiadavkami pre výkon praxe hlavného kontrolóra obce.

ZÁVER
V závere konštatujem, že obec Štiavnik pri výkone samosprávy v roku 2019 dodržiavala
príslušné právne predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, hospodárne a
efektívne nakladala s týmto majetkom a postupovala v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.

V Štiavniku 06.02.2020

Bc. Jozefína Šipková
hlavný kontrolór obce

