Ing. Slávka Čerpáková – hlavná kontrolórka obce Dolná Strehová
Hlavná kontrolórka obce Dolná Strehová v súlade s § 18f odst.l. písm.e)
zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
predkladá obecnému zastupiteľstvu
SPRAVU O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA 1. POLROK 2020.
Kontroly v 1. polroku 2020 boli uskutočňované na základe plánu na
1.polrok 2020 schváleného Obecným zastupiteľstvom.
Pri vykonávaní kontrolnej činnosti sa sledovalo najmä dodržiavanie:
1./
2./

3./

4./
5./
6./
7./

zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Všeobecne záväzné nariadenia obce,
Rozpočtu obce na rok 2020.

Prehľad kontrolnej činnosti:
1. Kontrola vykonania účtovnej závierky za rok 2019. Obec venuje
veľkú pozornosť ročnej závierke, pretože následne robí konsolidovanú
účtovnú závierku v rámci, ktorej sú zapojené aj Obecný podnik
Prameň, ZŠsMŠ a Termál DS s.r.o. Účtovná závierka bola za rok
2020 predložená v časom termíne na MF SR do registra účtovných
závierok. Bola vykonaná inventarizácia majetku k 31.12.2019.
Finančná hodnota majetku pri inventúre je zhodná s hodnotou
vyčíslenou v účtovnej závierke.
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2. Obecnému zastupiteľstvu som dňa 6.3.2020 predložila ročnú správu
o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 v zmysle zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení.
3. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu za rok 2019, ktoré bolo predložené na zasadnutí
obecného zastupiteľstva v rámci bodu Záverečný účet obce za rok
2019 dňa 6.3.2020 uznesenie č 3/2020.
4. Vyberanie miestnych daní a poplatkov – predmetom kontroly boli
aj pokladničné doklady na Obci Dolná Strehová. Pri kontrole bolo
zistené, že predložené pokladničné doklady spĺňajú všetky náležitosti
v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších
predpisov. Účtovanie pokladničných dokladov bolo bez nedostatkov.
Za obdobie 6-tich mesiacov roka 2020 boli vybraných na daniach z
nehuteľností 17.706,75 €, daň za psa 381,25 €, daň za ubytovania
2984,90 €, daň z užívania verej. priestranstva 11.233,39 € a poplatok
za KO 15.105,31 €. Výnos daní z príjmov, ktorý obec dostáva ako
podielové dane boli za 6 mesiacov vo výške 187.158,76 €.
8. Kontrola splácania úverov. Obec má univerzálny úver z Prima
banky Slovensko kde za obdobie 6 mesiacov 2020 nezrealizovalo
žiadnu splátku istiny. Zostatok úveru je vo výške: 99.047,37 €.
Tri úvery zo ŠFRB boli v roku 2020 ponížené o splátky vo výške
13.766,-€, zostatok predstavuje čiastku 641.834,48 €.
9. Kontrola plnenia rozpočtu za rok 2020 – naplňovanie rozpočtu je
podľa schváleného rozpočtu a i v zmysle prijatého rozpočtového
opatrenia č.1/2020. Odporúčam zapracovať blížiacu sa realizácia
projektu zberného dvoru do rozpočtu.
10. Kontrola výkazníctva – obec predložila výkazy za 1. polrok 2020
v časovom limite prostredníctvom systému RISSAM na MF SR.
Problémom sú stále pohľadávky a ich vymáhanie. Treba tejto oblasti
venovať viac pozornosti nielen na obci ale aj na obecnom podniku.
11. Ostatná činnosť – prehodnocujem spolu so starostom obce ako
i s pracovníčkami OcÚ rôzne úlohy, situácie či problémy. Na obdobie
núdzového stavu som sa vzdala odmeny, odsúhlasenej obecným
zastupiteľstvom.
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Bola som nápomocná pri šití ochranných rúšok pre obyvateľov obce.
Následne na vlastné náklady som dodatočne ušila ďalších 160 ks
rúšok pre dôchodcov v obci a 2x pre robotníkov obecného podniku.
Zúčastňujem sa zasadnutí obecnej rady.

V D.Strehovej, dňa 20.8.2020

Ing. Čerpáková Slávka
hlavná kontrolórka obce
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