
Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky Obce Turčiansky Ďur za 
rok 2019 

 
 Podľa §18f, ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov predkladám obecnému  zastupiteľstvu správu o 
kontrolnej činnosti za rok 2019. 
 
 Kontrolný orgán v priebehu hodnoteného obdobia vykonáva kontrolnú činnosť, pod ktorou sa 
podľa §18d,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozumie: 
• kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti 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 §18d, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov podlieha: 
• obecný  úrad, 
• iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce , alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na 
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 
• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce  účelové dotácie alebo návratné finančné 
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito 
prostriedkami. 
 

 Kontrolnú činnosť za rok 2019 som vykonávala na základe Plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 schváleného uznesením č.3/19 zo 
dňa 14.4.2019 a Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na II. polrok 2019 
schváleného uznesením č.6/19 zo dňa 19.7.2019 
 

Činnosť hlavnej kontrolórky a ÚHK za hodnotené obdobie bola zameraná na 
 
* Výkon kontrolnej činnosti 
* Výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade 
so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2019 vykonaných 7 kontrol:  
*stav výberu daní za rok 2019 
*kontrola čerpania verejných prostriedkov 
*kontrola čerpania grantu na hasičskú garáž 
*kontrola príjmov a výdavkov evidovaných  
*kontrola pokladne 
*kontrola vedenia účtovníctva 
*kontrola stavu interných predpisov obce           
       

VÝKON INÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ 
 
*Stanovisko k Záverečnému účtu obce  za rok 2018 v zmysle §18f ods. 1 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 



* Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení. 
 
V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku 
kontrolných zistení, som ako hlavná kontrolórka: 
* spolupracovala pri spracovaní opatrení, ktoré majú byť prijaté na odstránenie 
zistených nedostatkov, 
* poskytovala  metodiku k predmetu vykonanej kontroly.  
* spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, zmlúv, organizačných smerníc, VZN 
obce.  
 
 
Bilancia kontrol: 
 
V roku 2019 som vykonala všetky plánované kontroly podľa plánu kontrol na I. a II. 
polrok 2019, ktoré boli schválené  obecným zastupiteľstvom. 
Všetky kontroly boli ukončené v súlade so zákonom 357/2015 o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tj. správou.  
Z kontrol boli prijaté opatrenia a návrhy na ich odstránenie. Všetky opatrenia boli do 
konca sledovaného obdobia odstránené. 
 
 
V Turčianskom Ďure dňa 21.2.2020                  Mgr. Daniela Hupková – HK obce Turčiansky Ďur                     

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


