
 

1 

 

S p r á v a   pre   OcZ   

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka v roku 2021 

 

 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 2021, ktoré som predložil v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b) zákona o obecnom 

zriadení, a ktoré boli následne schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 311/2020     

zo dňa 30.11.2020 a uznesením č. 379/2021 zo dňa 28.06.2021, 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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 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 2021 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: 24.02., 24.03., 06.05., 28.06., 19.07., 26.10. a 13.12.2021. 

V roku 2021 sa tak uskutočnilo spolu 7 zasadnutí OcZ. 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.   

Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva bolo v roku 2021 prijatých spolu 106 uznesení. 

Jednalo sa o uznesenia od č. 319/2021 po č. 424/2021. Z týchto uznesení bolo 62 

schvaľovacích uznesení, 38. uzneseniami OcZ niečo zobralo na vedomie, 3. uzneseniami OcZ 

rušilo predchádzajúce schvaľovacie uznesenia, 1. uznesením niekoho niečím poverilo, 1. 

uznesením niečo odporučilo a 1. uznesením niekoho niečím splnomocnilo.  

O kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom období, 

kde je plnenie uznesení OcZ vyhodnotené podrobnejšie, ste boli informovaní v rámci správ 

o ukončených kontrolách. 

 

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 2021, na základe ktorých som v roku 202 vykonal nasledovné činnosti:  

 

1. Ukončenie kontrol zahájených v predchádzajúcom období. 

Jednalo sa o nasledovnú ukončenú kontrolu: 

 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol: 

- Kontrola vedenia pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva 

a základnej finančnej kontroly  

- Kontrola tvorby a použitia účtu jedálne MŠ označovaného tiež ako 

potravinový bežný účet, na ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky    

za stravu a réžiu vyberané od zákonných zástupcov detí a dospelých 

stravníkov  
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- Kontrola tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv u nájomných 

bytov obce Kanianka spravovaných spoločnosťou Eko Energia s. r. o. 

Kanianka, vrátane preskúmania zmluvnej úpravy výkonu správy 

v obecných bytoch a dohodnutej výšky odplaty za výkon správy 

vykonaná v Obecnom úrade Kanianka. 

 

Splnené (viď nižšie). 

 

2. Predloženie správy z ukončených kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce 

v predchádzajúcom období. 

Splnené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kanianka dňa 24.02.2021, 

uznesenie č. 346/2021. 

 

3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti v roku 2020 a jej predloženie na rokovanie 

Obecného zastupiteľstva obce Kanianka. 

Splnené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kanianka dňa 24.02.2021, 

uznesenie č. 347/2021. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom 

období (2. polrok 2020). 

Splnené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kanianka dňa 28.06.2021, 

uznesenie č. 378/2021. 

 

5. Plnenie povinnosti obce Kanianka v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, 

zverejňovať dokumenty v zmysle zákona na elektronickej úradnej tabuli.  

Splnené na rokovaní obecného zastupiteľstva v mesiaci marec 2022 v rámci Správy 

o ukončených kontrolách, ktorá bude predložená na vedomie obecnému 

zastupiteľstvu pred touto správou.   

 

6. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Kanianka v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. z. d.. 

Splnené v rámci odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce (viď nižšie). 

 

7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

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

Splnené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kanianka dňa 28.06.2021, 

uznesenie č. 366/2021. 

 

8. Kontrola plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Kanianka 

v predchádzajúcom období. 

Splnené na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Kanianka dňa 13.12.2021, 

uznesenie č. 424/2021. 

 

9. Kontrola plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
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Splnené na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Kanianka dňa 13.12.2021, 

uznesenie č. 424/2021. 

   

 

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

materiálov pripravených OcÚ na tieto rokovania. Úloha sa plní priebežne. 

 

11. Vypracovanie odborných stanovísk k zmenám rozpočtu v priebehu druhého polroka 

2021. Splnené na rokovaniach Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa 

konali v dňoch:  

28.06.2021 – uznesenie č. 371/2021,  

26.10.2021 – uznesenie č. 393/2021, 

13.12.2021 – uznesenie č. 412/2021. 

 

12. Vypracovanie odborného stanoviska  k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, ako aj 

viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2024. 

Splnené na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Kanianka dňa 13.12.2021, 

uznesenie č. 408/2021. 

 

 

Nakoľko obec Kanianka začala hospodárenie v roku 2021 v rozpočtovom provizóriu, čo som 

už aj v minulosti kritizoval, keďže sa nejednalo o neschválenie rozpočtu zo strany obecného 

zastupiteľstva, ale o jeho nepredloženie zo strany obecného úradu, rozpočet bol na schválenie 

predložený až na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa konalo dňa 

24.02.2021, pripravil som v zmysle zákona na toto rokovanie OcZ 

 Odborné stanovisko k návrhu viacročného programového rozpočtu obce 

Kanianka na rok 2021 - 2023 a návrhu programového rozpočtu obce Kanianka 

na rok 2021, ktoré Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka zobralo na vedomie 

uznesením č. 343/2021.  

 

Okrem uvedenej kontrolnej činnosti mohli byť vykonané kontroly, o ktoré požiadalo 

obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, 

vykonané na základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce, predovšetkým 

z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly. 

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

v platnom znení som v roku 2020 predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kanianka na prvý polrok 2021, ktorý mi 

bol následne schválený dňa 30.11.2020, uznesenie č. 311/2020 s doplnením o požiadavku 

starostu obce o: 

 Vykonanie kontroly týkajúcej sa dodržiavania zmluvných cien za poskytovanie 

služieb pri nakladaní a likvidácii odpadu spoločnosťou Marius Pedersen a. s..  

Táto úloha bola splnená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva ktoré sa konalo dňa 

24.02.2021, uznesenie č. 346/2021. 

 

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.  

V rámci tejto kontroly, kde ste boli oboznámení s výsledkami kontroly e-Governmentu a 

kontroly plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, som skontroloval aj vyhodnotenie 
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dobrovoľnej zbierky „Finančná pomoc pre rodinu Tibora Baláža ul. Lesná 67/3 Kanianka – 

poškodenú požiarom“.  

  

V roku 2021 som v obci Kanianka neprijal žiaden podnet, ktorý by bol podaný v zmysle 

zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d., ako ani 

v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d..  

 

Taktiež som v zmysle v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b) zákona o obecnom zriadení 

predložil dňa 13.12.2021 návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, ktorý bol následne 

schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 421/21. 

 

 

Nakoľko o splnení úloh z mojich plánov práce, čo sa týka vykonaných 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 priamo na rokovaní obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

V Kanianke dňa 18.02.2022 

 

 

 

 

 

          Ing. Jozef Krett 

       Hlavný kontrolór obce Kanianka 


