Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kráľovce za rok 2021
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18f odsek 1 písmeno e, predkladám Obecnému
zastupiteľstvu (OZ) obce Kráľovce správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.
V roku 2021 obecné zastupiteľstvo schválilo:
- Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2.polrok 2021 a 1.polrok 2022.
( Povinnosť predložiť OZ návrh plánu kontrolnej činnosti raz za 6 mesiacov je v zmysle §18f odsek
1b zákona o obecnom zriadení. )
V zmysle plánu kontrolnej činnosti boli vykonané nasledovné kontroly:
- 6., 10., 13., kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v 1.polroku 2021,
- 7., 8., 9., kontrola dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve a finančnej kontrole –
vykonávanie finančnej kontroly – došlé a vystavené faktúry, pokladničné doklady, bankové
výpisy a objednávky za 4.štvrťrok 2020 a 1.štvrťrok 2021,
- 1., 2., 3., 4., kontrola poskytnutia a vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou fyzickým
a právnickým osobám v roku 2020,
- 12., kontrola opravy budovy Hasičskej zbrojnice z roku 2018-2019,
- 5., kontrola vedenia Obecnej kroniky (§4 ods.3 pís. s) zákona č. 369/1990 Zb.),
- 11., kontrola zverejnenia plnenia rozpočtu za rok 2020 do 60 dní od skončenia roka (čl.9
ods.2 zákona č. 493/2011 Z.z.),
- 15., kontrola dodržiavania ustanovení zákona o finančnej kontrole na uzatvorených
zmluvách v roku 2020 a 1.polroku 2021(nájomné zmluvy, dotačné zmluvy, zmluvy
k hrobovým miestam a pod.),
- 14., kontrola zverejňovania súhrnných správ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní Obec
Kráľovce ako povinná osoba,
- 16., kontrola tvorby a zloženia jedálneho lístka v ŠJ pri MŠ Kráľovce,
- 17., kontrola tvorby a použitia rezervného fondu v období od 1-11/2021
Ďalej v zmysle §18f odsek 1 písmeno c boli predložené stanoviská a to:
- Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020,
- Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024.
Vypracovala som ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Zúčastňovala som sa zasadnutí obecného zastupiteľstva obce počas celého roka, čo patrí taktiež do
náplne práce hlavného kontrolóra obce.
Bolo skontrolované dodržiavanie zákonov:
- Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- Zákon 138/1991 Zb. o majetku obce,
- Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
- Zákon 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
- Zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- Zákon 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti,

-

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie vydané podľa § 140 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
Dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení obce.

Počas roka 2021 som absolvovala nasledovné školenia organizované Regionálnym vzdelávacím
centrom Košice, poväčšine v online forme:
-

12.03.2021, 19.03.2021, 26.03.2021, 09.04.2021 a 16.04.2021 Výkon kontrolnej činnosti
v územnej samospráve – akreditovaný kurz Ministerstva školstva
20.04.2021 Súhrnné správy – školenie ÚVO Prešov
22.04.2021 Zákazka s nízkou hodnotou – školenie ÚVO Banská Bystrica
23.6-25.6.2021 Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky – školenie RVC Košice
19.10.2021 Miestne dane a poplatky *komunálne odpady, drobné stavebné odpady,
poplatok za rozvoj*– školenie RVC Košice
26.10.2021 Školské stravovanie v obciach, v PO a RO zriadených obcou v roku 2021 –
školenie RVC Košice
19.11.2021 Hlavný kontrolór obce/mesta – jesenný seminár – školenie RVC Košice

Priebeh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol v značnej miere ovplyvnený korona vírusom
a opatreniami prijatými na celoštátnej úrovni. Kontroly sa presúvali z prvého do druhého polroka.
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