Hlavná kontrolórka Obce Suchá nad Parnou
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 Suchá nad Parnou

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019
V nadväznosti na plnenie úloh hlavnej kontrolórky, 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 1. a 2. polroka 2019 boli počas hodnoteného
obdobia vykonané nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania:
A) Kontroly:
1. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní § 117 ods. 2 – zverejňovanie súhrnných
správ o zákazkách s nízkymi hodnotami nad 5 000 € v profile verejného obstarávateľa
2. Kontrola hospodárenia a správnosti zostavenia finančných výkazov obce za rok 2018
3. Overenie skutočností na základe poverenia OZ:
- za obdobie od novembra 2017 do decembra 2018 overenie správnosti účtovania faktúr
prijatých obcou Suchá nad Parnou, vrátane vykonávania finančnej kontroly a plnenie
povinností spojených s rozpočtovou disciplínou,
- za obdobie od januára 2017 do decembra 2018 overenie správnosti účtovania príjmových
a výdavkových dokladov vystavených obcou Suchá nad Parnou, vrátane vykonávania
finančnej kontroly a plnenie povinností spojených s rozpočtovou disciplínou,
- preverenie správnosti vykonávania finančnej kontroly spojenej s rozpočtovou disciplínou pri
dotáciách poskytovaných obcou za roky 2017 a 2018,
- overenie, či má obec vypracované povinné všeobecne záväzné nariadenia,
- overenie, či má obec vypracované povinné interné predpisy.
B) Ostatné činnosti:
• Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
• Priebežné vzdelávanie, účasť na školeniach RVC Trnava – podľa potreby (7. 2. 2019 – zmeny
vo VO, 21. 3. 2019 – tvorba VZN po novele zákona, 24. 4. 2019 – verejné obstarávanie v kocke,
2. 11. 2019 – riešenie susedských sporov obcou)
• Účasť na stretnutiach Trenčiansko-trnavskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov
• 8. – 10. 4. 2019 a 5. – 7. 11. 2019 – Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov –
pravidelné priebežné vzdelávanie hlavných kontrolórov na témy: finančná kontrola v roku 2019,
vedenie pokladnice, participatívny rozpočet, sťažnosti a petície, verejné obstarávanie, kontrolný
systém v obci, finančné výkazníctvo, postavenie HK z pohľadu MV SR, zmeny a aktualizácie
vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení
• Kontrola a pripomienkovanie niektorých návrhov VZN obce, spolupráca pri tvorbe interných
smerníc (oznamovanie protispoločenskej činnosti) a návrhu rozpočtu
C) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:
• Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
• Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2018
• Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022
• Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 a 1. polrok 2020
V Suchej nad Parnou, 10. 1. 2020
Spracovala: Ing. Alena Gergelová, hlavná kontrolórka obce

