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Názov
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Obsah
• dôvodová správa
Na základe § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavný kontrolór predkladá do 60 dní od ukončenia roka správu o kontrolnej
činnosti.

• návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2021

Prílohy: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Spracoval: Ing. Slavomír Škerlik
Predkladá na rokovanie : Ing. Slavomír Škerlik – hlavný kontrolór obce
V Hornom Hričove : 23.2.2022

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 Horný Hričov

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra:

50%

Materiálno-technické zabezpečenie hlavného kontrolóra:

vlastné

Absolvované školenia hlavných kontrolórov :

žiadne

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával kontrolnú činnosť, ktorou sa podľa §18d
zákona o obecnom zriadení rozumie:
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
- kontrola vybavovania sťažností a petícií
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
- kontrola plnenia uznesení obce
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti.
Výkon kontrolnej činnosti
V rámci kontrolnej činnosti v roku 2021 boli okrem kontroly tzv. online vykonané
nasledovné kontroly :
-

Kontrola správnosti postupu prijímania uznesení OZ za rok 2021
Kontrola správnosti postupu prijímania a zákonnosti schvaľovania VZN za rok 2021
Kontrola vykonaného Verejného obstarávania za rok 2021
Kontrola výberu daní DZN a TKO za rok 2021
Kontrola povinného zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok za roky 2021
Kontrola správnosti použitia a zúčtovania finančných prostriedkov pridelených
z rozpočtu obce Telovýchovnej jednote Horný Hričov, IČO : 35677503 za roky 2021

Výkon iných odborných činností
- stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020
- stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022-2024
- vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
- správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Ostatné činnosti:
- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- príprava návrhu plánu práce HK + prerokovanie a oboznámenie starostu obce
- plán kontrolnej činnosti na I. Polrok 2021
- plán činnosti HK na II. polrok 2021
- Katarína Šalmíková- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Stanovisko obce
- Železnice Slovenskej republiky - Stanovisko k prebratiu majetku - prevzatie a odovzdanie
objektov vyvolaných investícií „ŽSR, modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160
km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/“
- Sekcia informačných technológií verejnej správy, Odbor kontroly, správnych konaní
a štandardov ITVS - odpoveď
- parkovanie nákladných áut v obci – stanovisko, možnosti riešenia
Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ :
V priebehu hodnoteného obdobia boli samostatne vypracované a predložené obecnému
zastupiteľstvu :
1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
2. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021
3. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
4. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022-2024

V Hornom Hričove dňa: 23.2.2022
Ing. Slavomír Škerlik
Hlavný kontrolór obce

