Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štiavnik
za rok 2011
V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štiavnik za
rok 2011. Hlavná kontrolórka v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú
činnosť, rozsah ktorej jej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z..z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/. Túto kontrolnú činnosť
vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1 a 2. polrok 2011, ktorý bol
schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/2011 zo dňa 25. 03. 2011 a uznesenie
č.6/2011 zo dňa 26.08.2011. Kontroly vykonané mimo plánu kontrolnej činnosti na
základe poverenia starostu obce v SCVČ Štiavnik a Pálenica s.r.o. Štiavnik. Tieto
kontroly boli ukončené záznamom a správy o výsledku kontrol boli predložené
poslanocom na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Všetky kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení
zákonov:
č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z.n.p.
č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.,
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.,
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.,
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej a správy v z.n.p.,
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými sú:
- obecný úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,
- 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.
V zmysle § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve bola 4x vykonaná
inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni obecného úradu. Zostatky
v pokladni súhlasia so zápismi v pokladničnej knihe. Rozdiely finančnej hotovosti v
pokladni neboli zistené.

Priebežne bola sledovaná vecná a číselná správnosť na došlých a vystavených
faktúrach a ich úhrady a zároveň čerpanie rozpočtu na príjmových a výdavkových
položkách. Bolo vypracované stanovisko k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu na
rok 2012 s výhľadom na roky 2013 -2014. Obecnému zastupiteľstvu v Štiavniku bolo
kontrolórkou odporučené schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2012 a programový
rozpočt obce na roky 2013 a 2014 zobrať na vedomie.

Ostatné činnosti
- kontrola plnenia uznesení OZ
- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2010
- spolupráca s audítorom pri vykonaní auditu za rok 2010
- v rámci preventívnej funkcie a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení
zamestnancov upozorňuje na prijatie nových všeobecne - záväzných právnych predpisov,
resp. na novelizáciu a zmenu ich znenia, ktoré sa týkajú výkonu ich činností.

V Štiavniku, 20. marca 2012

Jozefa Šipková
hlavný kontrolór obce

