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SPRÁVA 
o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013 

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám správu o kontrolnej 

činnosti. 

V 2. polroku 2013 som vykonávala kontrolnú činnosť, rozsah ktorej mi vyplýva 

z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Túto činnosť som vykonávala v súlade 

s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013, ktorý bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva. 

V nadväznosti na schválený plán kontrolnej činnosti ako aj v súlade so zákonom č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), bola činnosť za sledované obdobie 

zameraná na: 

- výkon kontrolnej činnosti, 

- výkon iných odborných činností, najmä na spracovanie odborných stanovísk v súlade 

so zákonom o obecnom zriadení. 

 

A. Výkon kontrolnej činnosti 

Zákon o obecnom zriadení v príslušných ustanoveniach vymedzuje činnosti, ktoré 

vykonáva hlavný kontrolór ako: 

- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

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

užíva podľa osobitných predpisov, 

- kontrola príjmov a výdavkov finančných operácií obce, 

- kontrola vybavovania petícií a sťažností, 

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, 

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

- kontrola dodržiavania interných predpisov obce a 

- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

Tejto kontrole okrem obecného úradu podliehajú aj ďalšie kontrolované subjekty, ktorými sú: 

- rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec ( ZŠ,MŠ,ŠJ 

a ŠKD). 

V priebehu 2.polroka 2013 boli vykonané následné finančné kontroly, ktoré boli 

zamerané : 

- kontrolu plnenia uznesení prijatých v roku 2013 

- kontrolu čerpania dotácií poskytnutých zo ŠR za rok 2013 

- kontrolu inventarizácie ZŠ, MŠ, ŠJ 

- kontrolu inventarizácie obce 

- kontrola výdavkov a finančných operácií obce za 2. polrok 2013 

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s hnuteľným majetkom obce za 2. polrok 2013 

Záznamy z vykonaných kontrol budú zverejnené na internetovej stránke obce. Obec 

odstránila nedostatky zistené kontrolou. 

 

B. Výkon inej odbornej činnosti 

Medzi úlohy hlavného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení patrí okrem iného 



aj spracovanie odborných stanovísk – v tomto období však neprišlo k spracovaniu žiadnych 

smerníc.  

Správa o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2013 bola prerokovaná na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 05.marca 2014. 

 

V Šuriankach,  dňa 03.03.2014 

Jana Krajčovičová 


