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Ing. Slávka Čerpáková – hlavný kontrolór  

Obec 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 2021. 

 

     Kontroly v 1. polroku 2021  boli uskutočňované na základe plánu na 

1.polrok 2021 schváleného Obecným zastupiteľstvom na 12. zasadnutí OZ 

dňa 16.12.2020.  

 

     Kontrola vykonania inventarizácie majetku a záväzkov  k 31.12.2020 

bola premietnutá do účtovnej závierky za rok 2020. Obec venuje veľkú 

pozornosť ročnej závierke, pretože následne robí konsolidovanú  účtovnú 

závierku v rámci,  ktorej sú zapojené: Obecný podnik Prameň, ZŠsMŠ 

a Termál DS s.r.o.  Účtovná závierka bola za rok 2020 predložená v časom 

termíne na MF SR ako i do registra účtovných závierok. Taktiež obec si 

splňa zákonnú povinnosť v časti auditovania finančného hospodárenia a 

účtovníctva obce.  

 

     Správa o kontrolnej činnosti za 2.polrok  2020 bola prednesená na 

zasadnutí OZ dňa 12.3.2021, ktoré ju vzalo na vedomie. 

     

     Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 

2020 bolo predložené na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci bodu 

Záverečný účet obce za rok 2021. 

 

     Vyberanie miestnych daní a poplatkov – predmetom kontroly boli 

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. Naplnenie príjmovej časti 

rozpočtu z titulu výberu miestnych daní z nehnuteľností  je vo výške  60,30 

%  k 30.6.2021. 

 

     Kontrola došlých faktúr v súlade s platnou legislatívou  za mesiace  

január – jún 2021. Faktúry boli kontrolované náhodným výberom. Uvedené 
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faktúry boli za projektovú dokumentáciu, za služby telefónnych sietí, za 

požiarnu ochranu, za elektrickú energiu a plyn, kancelárske potreby, za 

prezenty, servisné služby Datalandu, oprava ciest,za materiál na údržbu 

obecného majetku, za obedy pre zamestnancov,  za rekonštrukciu socialneho 

zariadenia a vrátnice TK, doplnenie elektrospotrebičov do ubytovni na TK, 

za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu. Náklady na komunálny odpad 

sa zvyšujú a preto je potrebné venovať tejto oblasti pozornosť. Za prvý 

polrok 2021 boli prijaté faktúry vo výške 181.909,37 €.  Zúčtovanie došlých 

faktúr do účtovníctva bolo bez nedostatkov. 

 

     Kontrola plnenia rozpočtu za 1.polrok 2021 – naplňovanie rozpočtu  je  

podľa schváleného rozpočtu  a v zmysle prijatých rozpočtových opatrení, 

ktorých bolo ku dňu prípravy mojej správy v počte 2. Na obci príjmy boli vo 

výške 870.963,54 € čo predstavuje 46,80 %  a výdavky vo výške 403.016,22 

€, čo predstavuje 35,20 %. 

 

     Kontrola výkazníctva – obec predložila výkazy za 1. a 2. štvrťrok 2021 

v časovom limite prostredníctvom systému RISSAM na MF SR Bratislava 

v medzi-výkazovej kontrole v počte chýb: 0. 

 

     Ostatná činnosť – prehodnocujem spolu so starostom obce ako 

i s pracovníčkami OcÚ rôzne vyskytujúce sa problémy, nové predpisy  atď., 

ktoré obec je povinná riešiť, dodržiavať, zavádzať a používať.   

 

     Vypracovala som stanovisko HK k čerpaniu úveru za účelom realizácie 

rekonštrukcie obecných ciest. 

   

     Zúčastňujem sa zasadnutí obecnej rady. 

 

Kontrolnou činnosťou som nezistila nedostatky, ktoré by boli predmetom 

prejednania na zasadnutí OZ. 

       

 

V D.Strehovej, dňa 27.8.2021 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Čerpáková Slávka 

                                                                                  hlavná kontrolórka obce 


