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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie .
Dôvodová správa
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný
kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.

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. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok 2019.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na I a II. polrok boli vykonané tieto kontroly:
A. Základné úlohy hlavneho kontrolóra obce na I. polrok 2019
1) Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Správa o kontrolnej činnosti bola predložená a poslancami OZ obce zobraná na vedomie
.
2) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Obce za roky 2019-2020 a 2019
bolo predložené
Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce na roky 2019-2021 bolo predložené na rokovaní OZ a bolo
zobrané na vedomie
3) Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.a 2 polrok 2019
Návrhy plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 bol predložený
obecného zastupiteľstva boli schválené.

a aj na 2.polrok a uzneseniami

4) Kontrola evidencie poskytovaných informácií obcou bola prevedená ,kontrola zúčtovania príjmov
za r.2018 a kontrola rozpočtu obce za 1.polrok - bola prevedená - prejednaná na OZ
.
5) Stanovisko k záverečnému účtu za r. 2018.
Stanovisko bolo predložené obec. zastupiteľstvu s doporučením záverečný účet schváliť
Stanovisko bolo prejednané na obecnom zastupiteľstve.
B. Kontrolná činnosti na II. polrok 2019
1) Kontrola čerpania rozpočtu za I.polrok 2019 Správa bola predložená.

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. Správa bola vypracovaná
zastupiteľstvom

prejednaná

2) ) Kontrola vybavovania sťažnosti na základe zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach za rok
2019.

V r.2019 nebola podaná sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach.
Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu
verejnej správy,/VS/
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy
Kontrolou bolo zistené že obec v roku 2019 vedie evidenciu sťažnosti. Kontrolou bolo
zistené že obec zaevidovala aj viacero podaní, ktoré boli vyjadreniami, alebo mali charakter
podnetu, či žiadosti alebo návrhu avšak nebolo sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.
C. Ostatná činnosť hlavnejho kotrolóra obce
1) Účasť školeniach organizovaných ZHK
2) Účasť na školeniach organizovaných RVC
3) Účasť na rokovaniach OZ
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