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Obec Smolenice 

  

  

 Pre  XVII.  zasadnutie 

 Obecného zastupiteľstva 

 v Smoleniciach  dňa 25.02.2021 

  

 K bodu rokovania číslo:  9 

  

 

 

 

 

Názov správy:  
  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 
 

  
Predkladá: Návrh na uznesenie: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 
 

I. prerokovalo správu o kontrolnej činnosti 
Hlavného kontrolóra Obce Smolenice za rok 

2020 

 

 

II. berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti Hlavného kontrolóra Obce Smolenice 

za rok 2020 
 

 

Ing. Branislav Lengyel 

Hlavný kontrolór Obce Smolenice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Branislav Lengyel 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu  
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Hlavný kontrolór Obce Smolenice 

 

 

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 Smolenice 

 

 

 

S p r á v u  

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 

 
V náväznosti 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 pre obdobie I. a II. polrok 2020, 

uznesením Obecného zastupiteľstva č. X/6/E  a č. XIII/4, boli počas hodnoteného obdobia 
vykonané nasledovné  finančné kontroly, činnosti a zisťovania: 

 

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov: 
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
- č. 357/2015 Z. z. o fin. kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zák., 
- č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, 
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predp., 

- č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so    
   šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 

A)  Finančné kontroly: 
 

1. Kontrola použitia pridelených finančných prostriedkov za rok 2019 v RO obce – ZŠ +   
      MŠ Smolenice. Správa z kontroly bola prerokovaná v rámci XV. zasadania OZ, 
 

 2. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce - príjmy a výdavky kapitálového  
rozpočtu 2019 a 1.polrok 2020, finančné operácie, stav, vývoj a evidencia majetku a 
nakladanie s majetkom obce. Správa z kontroly bola prerokovaná v rámci XVII. 
zasadania OZ, 

 

 

B)  Ostatné kontroly: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za kalendárny rok 2019. Správa 
z kontroly bola prerokovaná v rámci XV. zasadania OZ, 
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C)  Mimoriadne kontroly: 

 

      Obecné zastupiteľstvo  ani starosta obce ma uznesením nepožiadali o žiadnu mimoriadnu 
kontrolu. 

 

D) Ostatné činnosti: 
 

- pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 

- účasť na zasadnutiach finančnej komisie, 

- stavebná komisia - napriek mojej opakovanej žiadosti ma na zasadania v roku 2020 

nepozvala. 

 

E) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ: 

 

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2020 som samostatne vypracoval a predložil 
materiály na zasadanie Obecného zastupiteľstva : 

 

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019. Stanovisko bolo 

prerokované v rámci XIV. zasadania OZ, 
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 až 2023. 

Stanovisko bolo prerokované v rámci XVI. zasadania OZ, 
- stanoviská hlavného kontrolóra obce k rozpočtovým úpravám. Stanoviská boli prerokované 
pri všetkých návrhoch rozpočtových úprav v roku 2020, 

- stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – návratnej 
finančnej výpomoci od štátu. Stanovisko bolo prerokované v rámci XIV. zasadania OZ, 
 

Okrem toho som pre poslancov a starostu spracoval: 

 

- materiál pre poslancov  - Zistenia a fakty k výstavbe KSD Neštich prezentované na  XII. 
verejnom zasadaní OZ obce Smolenice, odoslané poslancom a starostovi emailom 

10.05.2020, 

- materiál pre poslancov - k realizácii prístavby ku KD Smolenice prezentovaný na XIII, 
verejnom zasadaní OZ obce Smolenice ako „čierna stavba obce“ - podklad k štátnemu 
stavebnému dohľadu. Odoslané poslancom a starostovi emailom 13.05.2020, 

- materiál pre poslancov – k projektu CIZS Smolenice a podnetu na Okresnú prokuratúru 
v Trnave. Odoslané poslancom a starostovi emailom 26.08.2020, 

- materiál pre poslancov -  k zberu komunálneho odpadu prezentovaný na XVI. verejnom 
zasadaní OZ obce Smolenice. 

- stanovisko k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce – príjmy a výdavky kapitálového 
rozpočtu 2019 a 1.polrok 2020. Rozposlané poslancom a starostovi 12.11.2020. 

 

 

 

V Smoleniciach dňa 17.02.2021 

 

Spracoval Ing. Branislav Lengyel 

HK obce Smolenice 

 
 

 


