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Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hamuliakovo
za rok 2020

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky Obce Hamuliakovo za rok 2020.

Predkladá: Ing. Ľubica Jančoková
Hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo

V Hamuliakove, 18.01.2021

Podpis predkladateľa

Hlavná kontrolórka obce Hamuliakovo
V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Hamuliakovo

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020.
V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej
činnosti – zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami
a majetkom obce a schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre obdobie
I. polrok 2020 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 6/2020 zo dňa 27.2.2020 a II. polrok
2020 uznesením č. 42/2020 zo dňa 24.9.2020, boli počas hodnoteného obdobia vykonané
nasledovné následné finančné kontroly, činnosti a zisťovania:
A) Následné finančné kontroly:
- február – máj 2020 - Správa z výsledku finančnej kontroly číslo 01/2020 – kontrola
vyúčtovania poskytnutých dotácií obcou Hamuliakovo za rok 2019, súlad s VZN č.
4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
Hamuliakovo z rozpočtu obce.
-

priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach OZ,

-

priebežná kontrola prvotných účtovných dokladov za 1. polrok 2020, kontrola
zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v
podmienkach obecnej samosprávy.

-

od novembra 2020 - priebežná kontrola evidencie príspevkov na stravovanie v
školskej jedálni (MŠ, ZŠ, iní stravníci), jej súlad s platným VZN + inventarizácia za
rok 2019.

B) Výkon iných odborných činnosti:
-

spolupráca HK v rámci Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR,

-

pravidelná účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva,

-

konzultácie pri príprave monitorovacej a hodnotiacej správy k rozpočtu,

-

činnosť vykonávaná na základe požiadaviek a uznesení OZ,

-

konzultácie k problematike ZŠ, ŠKD a ŠJ, k návrhu VZN o miestnych daniach.

C) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:
V priebehu hodnoteného obdobia roka
a predložené Obecnému zastupiteľstvu:

2020

boli

samostatne

vypracované

•

Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hamuliakovo
za rok 2019 (február 2020)

•

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – municipálny úver Prima banka a. s. (máj 2020)

•

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019 v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. z. (jún 2020)

•

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020 (júl 2020)

•

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania formou úveru a prijatie návratnej finančnej
výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 (september 2020)

•

Vypracovanie dokumentu Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Hamuliakovo
(september 2020)

•

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmenám rozpočtu Obce Hamuliakovo
na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020

•

Vypracovanie odborného stanoviska HK k návrhu viacročného programového
rozpočtu na roky 2021 – 2022 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok
2021 pred jeho schválením (§18f ods. 1 písm. c) (december 2020),

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie platných ustanovení zákonov:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 9/2010 Zb. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite platného od 1.1.2016,
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.,
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.,
Zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest,
Nariadenie vlády SR č. 341/2004 z. z., ktorým sa stanovujú katalógy pracovných činností pri
výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v z. n. p..

