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1. Dôvodová správa
V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. e ) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám
obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Podľa zákona tak učiní hlavný
kontrolór najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Nakoľko funkciu hlavnej kontrolórky vykonávam od 1.11.2020, správu predkladám na základe
dostupných údajov z vykonaných kontrol.

2. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020.:
Výkon kontrolnej činnosti:
V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. vykonáva hlavný
kontrolór kontrolnú činnosť, ktorou sa 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 obecného zastupiteľstva, kontrola
dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi. Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podliehajú kontrolované subjekty,
ktorými sú:

-

obecný úrad

-

osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci,
či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami.

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom
mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto
majetku,

Z dostupných údajov uvádzam nasledovné:
V roku 2020 boli vykonané nasledovné kontroly:
1. Kontrola príjmovej časti rozpočtu z uzatvorených nájomných zmlúv, pohľadávky z nájmu nebytových
priestorov so stavom k 30.6.2019. Uvedená kontrola bola vykonaná v termíne: od 20.12.2019 do
31.1.2020.
2. Zaradenie majetku obstaraného z kapitálových výdavkov v roku 2019 z rozpočtu obce, zúčtovanie
kapitálových transferov v prípade získaných prostriedkov zo ŠR a EÚ.
Za hodnotené obdobie boli vypracované zo strany hlavnej kontrolórky Mgr. Adriany Kovács:
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Šarovce za rok 2019.
2. Informatívna správa k očakávanému vývoju príjmov a výdavkov obce Šarovce v roku 2020.
3. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2019.
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Ďalšie dokumenty zo strany obecného úradu neboli sprístupnené ako podkladový materiál, za účelom
vypracovania ročnej správy o vykonaných kontrolách za rok 2020.

Dňom 1.11.2020 som nastúpila do funkcie hlavnej kontrolórky obce Šarovce.
Za uvedené obdobie som vykonávala nasledovné činnosti:
1. V mesiaci november som zahájila metodickú kontrolu zostavenia návrhu rozpočtu na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023. V priebehu tejto kontroly boli odstránené nedostatky na úseku
rozpočtovania v predchádzajúcich rokoch. Táto metodická kontrola obsiahla aj rozpočtovú organizáciu
Základná škola a Materská škola – Alapiskola és Óvoda v Šarovciach a príspevkovú organizáciu
Služby Šarovce.
2. Medzi úlohy hlavného kontrolóra podľa ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení patrí okrem iného
aj spracovanie odborných stanovísk.

Vypracovala som pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

v Šarovciach, ktoré som predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva.
3. V hodnotenom období som spracovala Odborné Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky
2022 – 2023, ktoré som spracovala a predložila na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30. decembra 2020.

4. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach po prerokovaní „Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
rok 2020“
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020.
V Šarovciach, 17.3.2020

PhDr. Alžbeta Kádašiová
hlavná kontrolórka
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