
S p r á v a   pre   OcZ   

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka v roku 2014 

 

 V zmysle § 18f, ods. 1, písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, má hlavný kontrolór obce povinnosť najmenej raz 

ročne,  predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. 

 

V súlade s plánmi kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na prvý 

a druhý polrok 2014, ktoré som predložil v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b) zákona o obecnom 

zriadení, a ktoré boli následne schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 399/2013 

a 469/2014, som vykonával v priebehu hodnoteného obdobia úlohy, ktoré mi vyplývajú 

z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej len v z. n. z. d.). 

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti, ako aj v súlade so zákonom NR SR      

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

zákonov v z. n. z. d., bola moja činnosť za sledované obdobie zameraná hlavne na výkon 

plánovaných kontrolných akcií, ktoré boli uskutočnené v zmysle § 18d, ods. 2, zákona 

o obecnom zriadení. 

 

V priebehu roka 2014 som sa pravidelne zúčastňoval zasadaní obecného zastupiteľstva, 

kde som sa v prípade potreby aktívne zapájal do rokovania obecného zastupiteľstva.  

Rokovania OcZ sa konali v dňoch : 19.02., 13.04., 25.06., 24.09., 05.11., a 10.12.2014. 

Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2014 bolo zvolané ako ustanovujúce 

zasadnutie nového obecného zastupiteľstva. V roku 2014 sa tak uskutočnilo spolu 6 zasadnutí 

OcZ, z ktorých jedno bolo ustanovujúce.  

Tu môžem len konštatovať, že zasadnutia OcZ boli zvolávané v zmysle § 12, ods. 1) zákona 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. d. ktorý hovorí, že zasadnutie OcZ sa 

zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.   

Keď mi to čas dovolil, zúčastňoval som sa aj na zasadnutiach finančnej komisie, kde sme 

sa zaoberali hlavne otázkami ohľadom prípravy rozpočtu, jeho jednotlivými zmenami, 

plnením rozpočtu, záverečným účtom, atď.  

 

V zákonom stanovenom termíne som podal starostovi obce majetkové priznanie              

za predchádzajúci rok. 

 

Moja kontrolná činnosť pozostávala hlavne z plnenia schválených plánov práce na prvý 

a druhý polrok 2014, na základe ktorých som v roku 2014 vykonal nasledovné činnosti :  

 

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti v roku 2013 a jej predloženie na rokovanie 

Obecného zastupiteľstva obce Kanianka. 

 

2. Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých obcou Kanianka v roku 

2013 z rozpočtu obce ako dotácie pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov. 

 

3. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

obce Kanianka k 31.12.2013 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 



4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom 

období. 

 

5. Kontrola plnenia rozpočtu zameraná na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných 

operácií obce. 

 

6. Vypracovanie odborných stanovísk k prípadným zmenám rozpočtu v priebehu prvého 

polroka 2014. 

 

7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 

a jeho predloženie na rokovanie OcZ ešte pred schválením záverečného účtu obce, a to 

najneskôr do 30.06.2014.     

 

8. Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich následných finančných kontrol 

vykonaných hlavným kontrolórom obce Kanianka. 

 

9. Účasť na rokovaniach Obecného zastupiteľstva a s tým spojené preštudovanie si 

materiálov pripravených OcÚ na tieto rokovania.  

 

10. Vypracovanie odborného stanoviska  k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, ako aj 

viacročného rozpočtu na roky 2015-2017. 

 

 

Od roku 2012 pravidelne, na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva vykonávam 

kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V úvode dnešného rokovania OcZ, som predniesol „Kontrolu plnenia uznesení z ostatných 

dvoch zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa konali v dňoch 05.11.2014 

a 10.12.2014.“ Kontrola plnenia prijatých uznesení z dňa 05.11.2014 nebola vykonaná dňa 

10.12.2014 z dôvodu, že toto uznesenie bolo ustanovujúce a teda malo slávnostný priebeh, 

kde to nebolo vhodné.  

Pri zmenách rozpočtu na základe rozpočtových opatrení som Vám vždy predkladal moje 

stanovisko k týmto pripravovaným zmenám. V roku 2014 sa celkom jednalo o 3 zmeny 

uskutočnených obecným zastupiteľstvom.  

Okrem úloh z mojich plánov práce som ešte v zmysle mojich zákonných povinností 

pripravil v zmysle ustanovenia § 17, ods. 9, Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien a doplnkov, s prihliadnutím na § 17, ods. 8, citovaného zákona svoje odborné 

stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania prostredníctvom poskytnutého 

termínovaného úveru od VÚB, a. s. vo výške 83 226,00 € splatným do 4 rokov,                      

na financovanie projektu „Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Kanianka“.  

Taktiež som na žiadosť pána starostu pripravil pre športovú komisiu moje stanovisko 

k požiadavkám športovcov. 

 

Na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva Vám bola v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prednesená správa 

o výsledkoch ukončených kontrol od posledného zasadania obecného zastupiteľstva.   

  

Nakoľko o splnení ďalších úloh z mojich plánov práce, čo sa týka následných finančných 

kontrol, boli poslanci obecného zastupiteľstva priebežne podrobne informovaní priamo          

na rokovaniach obecného zastupiteľstva, nebudem ich tu opätovne rozvádzať. V prípade 



záujmu o bližšie informácie, Vám tieto poskytnem buď na obecnom úrade, alebo na rokovaní 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

        Ing. Jozef Krett 

       Hlavný kontrolór obce Kanianka 

 

 

 

V Kanianke dňa 24.02.2015 


