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Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2022 

 

Správu vypracovala:    Ľubica Blašková, kontrolórka obce 
 

Názov:                 Správa o kontrolnej činnosti obce  Dvorníky
      za rok 2022 

 

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
predkladám obecnému zastupiteľstvu  raz ročne správu o kontrolnej činnosti za rok 2022 a to 
do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka. 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení bol obecnému 
zastupiteľstvu predložený na schválenie: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2022 – 

schválený uznesením zastupiteľstva č. 63/5/2021 zo dňa 7. 12. 2021 

- Kontrola odstránených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly ZŠ s MŠ z ktorej bol 
vyhotovený dodatok 2/2020 k tvorbe fondu, výške fondu, použitie fondu a podmienky 
poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a odborovej organizácii pre rok 2020. 

- Ďalšia časť kontroly bola zameraná na preverenie dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 283/2002 Z. z."), zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v z.n.p. (ďalej len „Zákonník práce") a súvisiacich vnútorných predpisov 
obecného úradu pri poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných 
pracovných cestách. Výsledkom  kontroly neboli zistené nedostatky,  obecný úrad obdržal 
vyhotovenú správu. 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2022 – 

schválený uznesením zastupiteľstva č. 49/3/2022 zo dňa 22. 06. 2022 

- Kontrola bola zameraná na náležitosti zriaďovacej listiny, ktoré má obsahovať podľa § 22 
ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z. n. p.  
Výstupom kontroly boli zistené nedostatky, ktoré boli rozpísané v návrhu správy. 
Po odstránený nedostatkov v zriaďovacej listine obec vytvorila dodatok č. 2 k Zriaďovacej 
listine Základnej školy s Materskou školou Dvorníky, ktorý bol schválený obecným 
zastupiteľstvom. 

Návrhy plánov kontrolnej činnosti  na 1. polrok 2022 a 2. polrok 2022 boli v súlade s ustano-
vením § 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 2021: 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z predložených podkladov od ekonómky obce 
Dvorníky za rok 2021. 

Pri vypracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 bola  kontrola najmä:  zákon-
nosť, súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dodržiavanie informačnej povin-
nosti zo strany obce, dodržiavanie povinnosti auditu zo strany obce, metodická správnosť 
a odbornosť pri jeho spracovaní. Návrh záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021 bol 
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.  
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Návrh záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021 bol vypracovaný v súlade  zo zákonom 
č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Uznesením č. 46/3/2022 zo dňa 22. 06. 2022 obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky zobralo na 
vedomie stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021. 

Stanovisko  kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce Dvorníky na rok 2023 a na roky 

2024-2025: 

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 
2023 s výhľadom na roky  2024 – 2025  (ďalej len „návrh rozpočtu obce“). 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na 
roky 2024 - 2025 bolo 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. Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 bol odporúčaný obecnému zastu-
piteľstvu v uvedenej podobe schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 
zobrať na vedomie. 
Uznesením č. 18/6/2022 zo dňa 14. 12. 2022 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie    
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023-2025. 

Správy z kontrolných činnosti: 

 
V priebehu roku 2022 bolo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva predložených päť správy 
z kontrolných činností. 
1. OZ  berie na vedomie uznesením č. 6/1/2022 správu z kontrolnej činnosti od 8. 12. 2021 -
07. 03. 2022, 

2. OZ berie na vedomie uznesením č. 23/2/2022správu z kontrolnej činnosti od 8. 03. 2022 – 
09. 05. 2022, 

3. OZ berie na vedomie uznesením č. 48/3/2022 správu kontrolnej činnosti od 10. 05. 2022 – 
22. 06. 2023. 

4. OZ berie na vedomie uznesením č.58/4/2022 správu kontrolnej činnosti od 24. 06. 2022 – 
07. 09. 2022. 

5. OZ berie na vedomie uznesením č.11/6/2022 správu kontrolnej činnosti od 08. 09. 2022 – 
14. 12. 2022. 

Záver 

V hodnotenom období za rok 2022 boli hlavnou kontrolórkou obce splnené všetky zákonné 
povinnosti vo vzťahu k dodržiavaniu § 18 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení neskorších predpisov. 

 

V Dvorníkoch, 24. 02. 2023 

 

         Ľubica Blašková 
hlavná kontrolórka obce Dvorníky 


