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Súhrnná správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019 

 

Správu vypracovala:    Ľubica Blašková, kontrolórka obce 

 

Názov:     Súhrnná správa o kontrolnej činnosti obce Dvorníky za     

                                                                  roka 2019  

 

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predkladám obecnému zastupiteľstvu  raz ročne súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 

2019 a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka. 

V priebehu roku 2019 došlo k zmene vo funkcii hlavnej kontrolórky obce. Do 28. 02. 2019 

funkciu zastávala Daniela Trnková a od 01. 05. 2019 nastúpila do funkcie hlavnej kontrolórky 

Ľubica Blašková. Správa je predkladaná za obdobie kalendárneho roka 2019. Nakoľko nebol 

predložený OZ plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, postupovala som v kontrolnej 

činnosti podľa úloh hlavného kontrolóra, ktoré  stanovuje zákon. 

V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a iných právnych predpisov bola činnosť hlavnej kontrolórky za 

sledované obdobie zameraná na: 

Plán kontrolnej činnosti obce Dvorníky 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení bol obecnému 

zastupiteľstvu predložený na schválenie: 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 

2019 – schválený uznesením zastupiteľstva č. 32 zo dňa 26. 06. 2019 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 

2020 – schválený uznesením zastupiteľstva č. 58 zo dňa 11. 12. 2019 

 

Na základe schváleného plánku na 2. polrok 2019 bola vykonaná kontrola pokladne a 

pokladničných dokladov  obecného úradu a základnej školy s materskou školou za 1.polrok 

2019 a kontrola dodržiavania zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 

Z uvedených kontrol sú vypracované správy, ktoré boli predložené OZ. Na zasadnutí dňa 18. 

09. 2019 bola predložená správa z kontroly pokladničných dokladov obecného úradu. Správa 

z kontroly pokladničných dokladov základnej školy s materskou školu bola predložená OZ na 

zasadnutí dňa 11. 12. 2019, poslanci zobrali správy na vedomie. V záverečnom bode správ je 

uvedené, že neboli zistené nedostatky pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných 

operácií, pokladničného zostatku u kontrolovaných osôb za dané obdobie. 

 

Návrhy plánov kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 a 1. polrok 2020 boli 
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v súlade s ustanovením § 18f ods. 1), písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov zverejnené spôsobom obvyklým v obci Dvorníky tak aby boli 

prístupné verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v obecným zastupiteľstvom. 

 

Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Dvorníky za rok 2018 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z predložených podkladov od ekonómky obce 

Dvorníky za rok 2018. 

Pri vypracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 bola  kontrola najmä:  zákonnosť, 

súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dodržiavanie informačnej povinnosti zo 

strany obce, Dodržiavanie povinnosti auditu zo strany obce, metodická správnosť 

a odbornosť pri jeho pracovní predloženého. 

Obec pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Kontrola bola zameraná najmä: 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 cit. Zákona v súlade s rozpočtovou kla-

sifikáciou 

b) bilanciou aktív a pasív, 

c) prehľade o stave a vývoji dlhu, 

d) prehľad o poskytnutých dotáciách  

 

Návrh záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Návrh záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2018 bol v zmysle § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.  

Uznesením č. 26 zo dňa 26. 06. 2019 obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky zobralo na 

vedomie stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018. 

 

Stanovisko  kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na rok 2020 a na roky 2021-

2022 

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

predpisov bol predložení na rokovaní  návrhu programového rozpočtu obce Dvorníky na rok 

2020 s výhľadom na roky  2021 – 2022  (ďalej len „návrh rozpočtu obce“).  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na 

roky 2021 - 2022 je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o 

rozpočtových pravidlách, zásadami na zostavenie rozpočtu, na identifikáciu rizík a rezerv 

plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov ako aj hospodárnosť a efektívnosť rozpočtova-

ných prostriedkov. Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje 
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financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za pred-

pokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospo-

dárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov.  

Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 bol odporúčaný obecnému zastupiteľstvu v uvedenej 

podobe schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie. 

 

Správy z kontrolných činnosti  

 

V priebehu roku 2019 boli na zasadnutiach obecného zastupiteľstva predložené tri správy 

z kontrolných činností. 

1. OZ  berie na vedomie uznesením č. 31 správu z kontrolnej činnosti od 01. 05. 2019-26. 06. 

2019, 

2. OZ berie na vedomie uznesením č. 42 správu z kontrolnej činnosti od 26. 06. 2019 – 18. 

09. 2019, 

3. OZ berie na vedomie uznesením č. 57 správu kontrolnej činnosti od 19. 09. 2019 – 11. 12. 

2019. 

 

Záver 

V hodnotenom období za rok 2019 boli hlavnou kontrolórkou obce splnené všetky zákonné 

povinnosJ vo vzťahu k dodržiavaniu § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  znení 

neskorších predpisov a s prihliadnuKm na rozsah určeného úväzku. 

 

V Dvorníkoch, 10. 02. 2020 

 

 

  Ľubica Blašková 

hlavná kontrolórka 


