
Ing. Slávka Čerpáková, hlavná kontrolórka Obce Dolná Strehová 

Správa o kontrolnej činnosti za obdobie 1-6/2022 

Ako hlavná kontrolórka obce som vykonávala kontrolnú činnosť v roku 2022 podľa 

vypracovaného plánu práce na I. polrok 2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom.  

Kontrolnou činnosťou sa podľa §18d zákona č. 369/1990 Zb. rozumie:  

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, 

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

obce,  

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,  

- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.   

Prehľad vykonaných kontrol v zmysle schválených plánov  

1. Kontrola plnenia rozpočtu.               

             Naplňovanie rozpočtu bolo v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2022 a v zmysle                           

             prijatého rozpočtového opatrenia č. 1. Príjmy  a výdavky boli triedené podľa zákona č.     

            523/2004 o rozpočtových pravidlách. V položke príjmy  z nájomného bytov plnenie   

            zaostáva z dôvodu neplatenia viacmesačného nájomného u tých istých nájomníkoch. 

2. Kontrola nákladov a výnosov  obce  

Kontrolu zameranú na sledovanie nákladov a výnosov som vykonala u náhodne vybraných 

došlých a vystavených faktúr, bankových dokladov, interných dokladov ako i pokladničných 

dokladov. Sledovala som najmä hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynaložených 

finančných prostriedkov ako aj správnosť účtovania z hľadiska zákona o účtovníctve. Okrem 



bežných nákladov v spojení s prevádzkou a chodom obecného úradu boli za 1. polrok 2022 

náklady v spojení k rekonštrukciou kancelárií a zasadačky, náklady súvisiacich s výstavbou 

práčovne a jej a uvedenia do prevádzky.          

Náklady na obecnom podniku v porovananí s rokom 2021 vrástli na materiál a  elektrickú 

energiu z titulu ubytovaných odídencov z Ukrajiny. Tieto náklady budú hradené transferom 

zo ŠR. 

Výnosy obce tvorili podielové a miestne dane, poplatky za KO a ostatné poplatky v                                              

zmysle VZN obce, nájomné, výnosy za služby ako i výnosy zo zúčtovaných trasferov.   

2. Kontrola vyberania miestnych daní a poplatkov a kontrola z pohľadu výkazníctva.  

Vyberanie miestnych daní a poplatkov bolo v zmysle prijatého VZN o miestnych daniach a 

poplatku. Rozhodnutia k miestnym daniam ako i k poplatku za komunálny odpad obec 

rozposlala v zmysle VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č.5/2019.  Skontrolovala som povinné výkazy za prvý štvrťrok 

2022, ktoré nadväzujú na finančnú kontrolu, ktorú som mala v pláne činnosti. Obec je 

povinná zasielať na MF SR cez systém RISSAM povinných 6 štvrťročných výkazov ( FIN 1-12, 

FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04). Uvedené výkazy obec odoslala v termíne.  

3. Kontrola  plnenia uznesení OZ a kontrola vybavovania sťažností.  

Prijaté uznesenia na plnenie úloh boli počas roka plnené priebežne ako i riešené následne na 

zasadnutiach OZ. Sťažnosti od občanov som neprijala.  

4. Ostatná činnosť 

Ako hlavná kontrolórka obce som sa v priebehu roka 2022 zúčastňovala na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, spoločnej úradovne. Vypracovala som stanovisko k záverečnému 

účtu o hospodárení obce za rok 2021. V súlade so zásadou prevencie a v rámci časového 

priestoru som analyzovala materiály predkladané na rokovanie OZ.   

V D.Strehovej, dňa 29.7.2022                                                    Ing. Slávka Čerpáková-HK obce                                                                                                                                          


