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V Beloveži, 24.2.2020 



SPRÁVA  

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2019 

 
V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. e) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór predkladá raz ročne obecnému zastupiteľstvu 
správu o kontrolnej činnosti.  

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa v roku 2019 realizovala na základe schválených 
plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2019  a v súlade s § 
18d zákonač. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

1. Prehľad vykonaných kontrol v roku 2019 

 
Na základe schválených plánov vykonal hlavný kontrolór v roku 2019 v súlade s § 

18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole 
a audite nasledovné kontroly:  
 

1. Kontrola plnenia Zásad o úhradách za poskytované služby obcou Beloveža  
 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za II. polrok 2018 

3. Kontrola hospodárenia, príjmov a výdavkov základnej školy za rok 2018 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2019 
 
Výsledky z kontrol boli prerokované so starostom obce, správy z kontrol boli zaslané 
poslancom Obecného zastupiteľstva a informácie boli podané na zasadnutiach 
Obecného zastupiteľstva.  

 

2. Činnosť v rozsahu povinností hlavného kontrolóra 
   
2.1. Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 a II. polrok 2019. 
2.2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 
2018. 
2.3.Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2020-2022. 
2.4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania.  
2.5. Účasť na zasadnutiach Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva. 
 

3. Iná činnosť hlavného kontrolóra 

 
3.1. Účasť na pravidelných stretnutiach Združenia hlavných kontrolórov, sekcia Šarišsko-
Zemplínska. 
3.2. Účasť na konferenciách a sneme Združenia hlavných kontrolórov SR. 
3.3. Podávanie stanovísk, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k materiálom pred ich 

predložením na rokovania orgánov samosprávy - priebežne. 
 

 
V Beloveži, 21.2.2019 

 
        Ing. Miloš Mikula 
hlavný kontrolór obce 


