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Materiál určený na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  

konajúce sa dňa 21.02.2014 k bodu rokovania č. 6/B 

 

 

 
  

           

 

                                     
  

 

  

Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky Obce Horný Pial 

 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Predkladá:  Materiál obsahuje: 

 

 Mgr. Soňa Šuranská  1. Návrh na uznesenie 

 Hlavná kontrolórka obce 2. Dôvodová správa 

 3. Správa o vykonanej kontrole  

 

 

 

 Spracovateľ: 

 

 Mgr. Soňa Šuranská 

 Hlavná kontrolórka obce 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Prijaté uznesením č.  ...................dňa  
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1. NÁVRH  NA  UZNESENIE 

 Obecné zastupiteľstvo obce  Horný Pial po prerokovaní  predloženého materiálu: 

 

 Berie na vedomie: 

Správu o o výsledkoch kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Obce Horný Pial na obdobie december 2013. 

2. DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo 

obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

3. SPRÁVA  O VYKONANEJ  KONTROLE 

 V zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na júl  – december 2013 bola 

vykonaná: 

1.  Kontrola postupu poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horný Pial za obdobie rokov 2010 – 

2012, kontrola aktuálnosti VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 5/2006 

Doklady vyžiadané ku kontrole:  

a) VZN č. 5/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horný Pial, 

Evidencia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Horný Pial (rok 2010), 

b) Evidencia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Horný Pial (rok 2011), 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce zo dňa 04.04.2011, 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale č. 15/2011 zo dňa 08.04.2011, 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Pial zo dňa 11.04.2011, Číslo zmluvy 

o poskytnutí dotácie: 102/2011, 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Horný Pial v súlade so zmluvou č. 102/2011 

o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa 11.04.2011, 

Prílohy k zúčtovaniu v súlade so zmluvou č. 102/2011, 

c) Evidencia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Horný Pial (rok 2012), 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce zo dňa 28.06.2012, 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale č. 5/2012 zo dňa 04.05.2012, 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Pial zo dňa 25.09.2013, číslo zmluvy 

o poskytnutí dotácie: 244/2012, 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Horný Pial v súlade so zmluvou č. 244/2012 

o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa 25.09.2012, 

Prílohy k zúčtovaniu v súlade so zmluvou č. 244/2012. 

 

Kontrolované obdobie:  roky 2010 - 2012  

Miesto a čas vykonania kontroly:  Obecný úrad Horný Pial č. 52, 935 37 Horný Pial, od 01.11.2013 

– 31.12.2013 
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Kontrolou bolo zistené: 

 Kontrola prebehla v súčinnosti s kontrolovaným subjektom, bola ukončená Záznamom 

o výsledku následnej finančnej kontroly bez zistených nedostatkov. Konštatujem, že Obecný úrad 

v Hornom Piale postupoval v zmysle ustanovení platnej legislatívy.    

 Všetky doklady súvisiace s vyššie citovanou kontrolou bol riadne oboma stranami podpísané 

a prevzaté, t. j. starostom Obce Horný Pial p. Ľudovítom Húdikom a hlavnou kontrolórkou Obce 

Horný Pial. 

2. Kontrola postupu poskytovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. O slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a kontrola aktuálnosti VZN 

o poskytovaní informácií obcou Horný Pial. 

 

Doklady vyžiadané ku kontrole:  

1) VZN č. 2/2001 o poskytovaní informácií obcou Horný Pial 

2) Zásady postupu pri povinnom zverejňovaní informácií a pri sprístupňovaní informácií na žiadosť 

v podmienkach samosprávy obce Horný Pial č. 2/2013, 

3) Evidencia prijatých žiadostí o poskytnutie informácie. 

 

Kontrolované obdobie:  roky 2010 - 2012 

Miesto a čas vykonania kontroly:  Obecný úrad Horný Pial č. 52, 935 37 Horný Pial, od 01.11.2013 

– 31.12.2013 

Kontrolou bolo zistené: 

 Kontrola prebehla v súčinnosti s kontrolovaným subjektom, bola ukončená Záznamom 

o výsledku následnej finančnej kontroly bez zistených nedostatkov. Konštatujem, že Obecný úrad 

v Hornom Piale postupoval v zmysle ustanovení platnej legislatívy.    

 Všetky doklady súvisiace s vyššie citovanou kontrolou bol riadne oboma stranami podpísané 

a prevzaté, t. j. starostom Obce Horný Pial p. Ľudovítom Húdikom a hlavnou kontrolórkou Obce 

Horný Pial. 

V Hornom Piale, 17.02.2014 

 

 

            Mgr. Soňa Šuranská 

  hlavná kontrolórka Obce Horný Pial 


