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Správa 

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Valaská za rok 2018 

 

 

 
 

Činnosť hlavnej kontrolórky obce Valaská bola z legislatívneho hľadiska vymedzená najmä 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 

357/2005 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V roku 2018 plnila hlavná kontrolórka úlohy v oblasti kontrolnej činnosti a ďalšie úlohy 

v súlade s plánmi činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2018 schválenými obecným 

zastupiteľstvom. 

 

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržanie ustanovení zákonov: zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov,  zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, zákona č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

 

 

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 začala hlavná 

kontrolórka v decembri 2017 vykonávať kontrolu dodržiavania postupu pri vydávaní 

všeobecne záväzných nariadení obce a kontrolu obsahových náležitosti a súladu VZN so 



všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z dôvodu, že uvedená kontrola bola ukončená až 

v januári 2018, je zahrnutá do správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.  

Hlavná kontrolórka pri výkone kontroly skontrolovala postup pri vydávaní Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Valaská o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Kontrolou bolo zistené konanie v rozpore s ustanovením § 6 ods. 7) zákona o obecnom 

zriadení: Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme 

najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 

 Z dôvodu, že rokovacím dňom obecného zastupiteľstva je streda odporúčam návrh 

nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejňovať najmenej 17 dní 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva, aby sa vyhodnotenie pripomienok mohlo 

predložiť poslancom v piatok pred rokovaním obecného zastupiteľstva, t. j. dodržalo 

by sa ustanovenie § 6 ods. 7) zákona o obecnom zriadení. 

V ďalšej časti kontroly sa hlavná kontrolórka zamerala aj na vybrané ustanovenia Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach: 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje 

o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené rozhodovať o zavedení a zrušení 

miestnej dane a ukladať miestny poplatok – obec je v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov správcom miestnych daní. Systém miestnych daní a poplatkov, ktorých správcom je 

obec, v súčasnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov tvorí osem 

fakultatívnych druhov miestnych daní a jeden obligatórny miestny poplatok a podľa zákona č. 

447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 

systému poplatkov patrí jeden fakultatívny poplatok za rozvoj. 

Obecnému zastupiteľstvu obce je vyhradené rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnych 

daní, ktoré sú zákonodarcom konštruované ako fakultatívne. Je teda plne na úvahe 

a následnom rozhodnutí obecného zastupiteľstva, ktoré z miestnych daní všeobecne 

záväzným nariadením obce zavedie alebo následne zruší. Miestnymi daňami, ktoré obec môže 

(no nemusí) ukladať, sú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného 

priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, 

daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň za jadrové 



zariadenie. Miestny poplatok za rozvoj je zákonodarcom konštruovaný ako fakultatívny 

poplatok. Obec ho môže (no nemusí) ustanoviť. 

Hlavná kontrolórka skontrolovala u dani z pozemkov, dani zo stavieb a dani z bytov súlad s 

ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a s Metodickým 

usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/022611/2014-725 

k uvedenému zákonu. 

Kontrolou súladu VZN so všeobecne záväznými právnymi predpismi neboli zistené závažné 

nedostatky. 

 

 

Na základe Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská č. 585/2017 

z 13. decembra 2017 bola vykonaná kontrola náležitostí uznesenia č. 326/2010 OcZ 

z 3.11.2010, či boli splnené v takom rozsahu, ako ich Obecné zastupiteľstvo schválilo, dátum 

uzatvorenia kúpnej zmluvy a výmera. 

Záver kontroly: S vlastníctvom bytov a nebytových priestorov je spojené aj spoluvlastníctvo 

spoločných častí a spoločných zariadení a príslušenstva domu súpisné číslo č. 481 

postaveného na pozemku parc. C-KN č. 1517 vo Valaskej. Kúpna zmluva v časti b) a c) 

obsahuje nesprávny podiel 12275/229033 k spoločným častiam, spoločným zariadeniam, 

príslušenstvu domu a k pozemku pod bytovým domom k jednému nebytovému priestoru. 

Správne mal byť uvedený podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 4800/229033.  

Týmto nesprávnym postupom pri povoľovaní vkladu v operáte katastra nehnuteľností došlo 

k situácii, kedy je na liste vlastníctva v operáte katastra nehnuteľností vedenom Okresným 

úradom Brezno, odbor katastrálny, evidované spoluvlastníctvo k spoločným častiam, 

spoločným zariadeniam a príslušenstvu domu a k pozemku pre Jána S. a manželku, ako 

vlastníkov nebytového priestoru v rozpore so skutkovým stavom, na úkor obce Valaská.  

Právnym prostriedkom k dosiahnutiu zmeny zápisu v katastri nehnuteľností tak, aby 

skutočnosti zodpovedali požadovanému právnemu stavu je v zmysle Občianskeho zákonníka 

podľa § 585 písomná zmluva (dohoda), obsahom ktorej bude dohoda o usporiadaní 

vlastníctva nebytových priestorov v rámci bytového domu medzi manželmi S. a Obcou 

Valaská. 



Návrh Dohody o urovnaní medzi Obcou Valaská a Jánom S. s manželkou Elenou bol 

pripravený na rokovanie Obecného zastupiteľstva na deň 14.2.2018, obecné zastupiteľstvo 

uvedenú Dohodu schválilo. 

 

 

Z kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti v r. 2018 bola vykonaná kontrola plnenia  

uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k 

pozemkom pod garážami v obci Valaská. 

Hlavná kontrolórka skontrolovala všetky prijaté uznesenia, ktoré sa týkali prevodu 

vlastníckeho práva k pozemkom pod garážami, a tiež všetky spisové materiály, ktoré sú 

súčasťou plnenia jednotlivých uznesení. V každom spisovom materiáli skontrolovala 

uznesenie OcZ, súlad kúpnej zmluvy so schváleným uznesením, kúpnu cenu, doklad o úhrade 

kúpnej ceny, žiadosť o vklad o zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a rozhodnutie 

katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade, že 

v spisovom materiáli nebol priložený doklad o úhrade kúpnej ceny, úhradu som skontrolovala 

v spolupráci s ekonómkami Obecného úradu. Uvedená kontrola bola veľmi rozsiahla, bolo 

skontrolovaných 270 spisových materiálov a správa o výsledku kontroly obsahovala 57 strán. 

 

S odpredajom pozemkov pod garážami OcZ súhlasilo svojim uznesením č. 160/2013 zo dňa 

18.9.2013 v cene 7 €/m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí definuje, v ktorých 

prípadoch môže obec realizovať prevod vlastníctva obce mimo režimu § 9a ods. 1 až 7 

zákona o majetku obcí. Prevod v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

Ide o spôsob prevodu majetku obce, ktorý musí byť náležite zdôvodnený. Celý proces 

prevodu je dvojstupňový. Najprv obecné zastupiteľstvo schváli spôsob predaja t. j. zámer  

spolu s odôvodnením dôvodov hodných osobitného zreteľa, a až po zverejnení tohto zámeru 

najmenej na pätnásť dní môže obecné zastupiteľstvo schváliť samotný prevod. 

V uznesení č. 160/2013 chýba zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa, a tiež 

parcelné čísla pozemkov, ktoré sa predávajú a komu sa predávajú.  

Kontrolou bol zistený postup v rozpore s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, podľa ktorého pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený,...  



Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča: 

 zo strany OcÚ zabezpečiť, aby prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa 

realizujú z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľovalo obecné zastupiteľstvo 

spôsob predaja, čiže zámer previesť majetok týmto spôsobom v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Obec Valaská týmto spôsobom uskutočňovala prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce 

– pozemkov pod garážami  v rokoch 2014 až do septembra 2016. Mala však postupovať podľa 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

Až v septembri 2016 začala realizovať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce - 

pozemkov pod garážami  podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí. 

Mimo režimu § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí môže obec realizovať prevod vlastníctva 

majetku obce aj podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. – prevod 

pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča: 

 zo strany OcÚ zabezpečiť, aby prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce - 

prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

schvaľovalo obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí. 

Hlavná kontrolórka skontrolovala celkom 270 prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 

dotýkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam obce Valaská – pozemkom 

pod garážami, z toho bolo 217 uznesení splnených, 14 uznesení bolo zrušených, 13 uznesení 

bolo zrušených na základe uvedenej kontroly a 26 uznesení ku dňu 7.5.2018 bolo v plnení. 

 

 

Na základe uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, zo dňa 13. 

decembra 2017 č. 558/2017 a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

vykonala hlavná kontrolórka kontrolu – preverenie skutkového právneho stavu pozemkov pod 

garážami v obci Valaská. Kontrola bola vykonaná v nadväznosti na kontrolu plnenia  

uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k 

pozemkom pod garážami v obci Valaská. 



Ku dňu ukončenia kontroly 23.5.2018 bol skutkový právny stav totožný s kontrolou plnenia 

uznesení, t. j. 26 uznesení bolo v plnení, 8 pozemkov bolo potrebné ešte odpredať – schváliť 

uznesením Obecného zastupiteľstva, 2 pozemky boli v prenájme. 

 

 

Ďalej bola uskutočnená kontrola plnenia prijatých uznesení OcZ za obdobie september 2013 – 

december 2017 a uznesenia č. 122/2012. Kontrolou plnenia uznesení sme sa podrobne 

zaoberali aj na pracovnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Kontrola bola zameraná na 

plnenie 30 uznesení.   

 

 

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a na základe uznesenia OcZ č. 

403/2014 zo dňa 8.12.2014 vykonala hlavná kontrolórka obce Valaská kontrolu splnenia 

zákonných podmienok zaplatených faktúr od 1000 € za rok 2014. Kontrola bola zameraná na: 

1. Kontrolu dodržiavania vybraných ustanovení zákona o účtovníctve a internej smernice 

na vedenie účtovníctva 

2. Kontrolu vykonávania predbežnej finančnej kontroly 

3. Kontrolu povinného zverejňovania faktúr 

 

K bodu1: 

Kontrolou dodávateľských faktúr s peňažnou sumou vyššou ako 1000 € za IV. štvrťrok 2014 

bolo zistené, že krycie listy – platobné príkazy, k faktúram obsahujú náležitosti § 10 ods. 1) 

zákona o účtovníctve, okrem podpisového záznamu osoby zodpovednej za účtovný prípad 

v účtovnej jednotke a podpisového záznamu osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. 

Na krycom liste je uvedený podpis starostu obce (bez uvedenia funkcie a mena) – vecnú 

správnosť overil, uvedené nie je v súlade so smernicou na vedenie účtovníctva. (V smernici 

na vedenie účtovníctva je uvedené: došlé faktúry schvaľuje starosta obce.) 

Kontrolou bolo zistené konanie, ktoré nebolo v súlade  s § 10 ods. 1) zákona o účtovníctve, 

podľa ktorého účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať 

podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový 

záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, tiež kontrolovaný subjekt nekonal v súlade so 

smernicou na vedenie účtovníctva, v ktorej  v bode 4 je okrem iného uvedené, došlé faktúry 

schvaľuje starosta obce. 

 



Hlavná kontrolórka  na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 

 na účtovných dokladoch vždy dodržiavať povinné náležitosti § 10 ods.) 1 zákona 

o účtovníctve a tiež konať v súlade s bodom 4 smernice na vedenie účtovníctva. 

 

K bodu 2: 

Kontrolovaný subjekt mal vypracovanú smernicu o finančnej kontrole a vnútornom audite 

v zmysle zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov z 19.11.2012 – Smernica na zabezpečenie vykonávania 

finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Valaská. Uvedená smernica v roku 2014 nebola 

novelizovaná, z toho dôvodu nebola od 1.11.2014 zosúladená s časovou verziou predpisu 

účinnou od 1.11.2014 do 31.12.2015.  

 

Kontrolou dodávateľských faktúr s peňažnou sumou vyššou ako 1000 € za IV. štvrťrok 2014 

bolo zistené, že krycie listy – platobné príkazy, k faktúram obsahujú predtlačenú pečiatku 

predbežnej finančnej kontroly. Obsah predtlačenej pečiatky nie je zhodný ani s časovou 

verziou predpisu účinnou do 31.10.2014, ani s časovou verziou účinnou po 1.11.2014, ani 

s čl. 5 bodu 1 Smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly. Z toho dôvodu 

Krycie listy neobsahujú povinné náležitosti uvedené v § 9 ods. 1) zákona č. 502/2001 Z. z.  

Kontrolou bolo  zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 9 ods. 1 zákona 

o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

Hlavná kontrolórka  na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 

 vždy vykonávať predbežnú finančnú kontrolu podľa § 9 ods. 1 zákona o finančnej 

kontrole a vnútornom audite, krycie listy – platobné poukazy musia obsahovať 

povinné náležitosti uvedené v citovanom §, 

 Smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Valaská 

vždy aktualizovať s každou novelizáciou zákona o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Na vzorke vybraných dokladov (krycích listov – platobných príkazov) bolo kontrolou zistené, 

že v kontrolovanom subjekte vykonávali predbežnú finančnú kontrolu – súlad s uzatvorenými 

zmluvami, objednávkami. Na krycích listoch bolo uvedené č. objednávky, nebolo však 

uvedené č. zmluvy, z toho dôvodu hlavná kontrolórka odporúča uvádzať aj tento údaj. 

 

 



K bodu 3: 

Hlavná kontrolórka skontrolovala aj povinné údaje, ktoré sa v prípade faktúr zverejňujú. 

Kontrolovaný subjekt zverejnil všetky povinné údaje, ktoré sú uvedené v § 5b ods. 1) b), 

okrem identifikácie zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 

5b ods. 1 b) 4. Kontrolovaný subjekt tiež nezverejnil identifikáciu objednávky, ak faktúra 

súvisí s objednávkou v zmysle § 5b ods. 1 b) 5. 

Kontrolou bolo  zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 5b ods. 1) b) 4 a § 

5b ods. 1 b) 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

Hlavná kontrolórka  na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 

 pri povinnom zverejňovaní dodávateľských faktúr vždy postupovať podľa § 5b ods. 1) 

b) 4 a podľa § 5 b ods. 1) b) 5, t. j. identifikovať zmluvu, ak faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou a identifikovať objednávku, ak faktúra súvisí s povinne 

zverejňovanou objednávkou. 

 

 

Ďalej bola uskutočnená kontrola plnenia prijatých uznesení OcZ za obdobie september 2013 – 

máj 2018 a uznesenia č. 122/2012. Kontrolou plnenia uznesení sme sa podrobne zaoberali aj 

na pracovnom zasadnutí poslancov obce Valaská. Kontrola bola zameraná na plnenie 37 

uznesení.   

 

 

Na základe uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, zo dňa 13. 

decembra 2017 č. 558/2017 a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, 

ďalšou kontrolou hlavná kontrolórka pokračovala v preverení skutkového právneho stavu 

pozemkov pod garážami v obci Valaská (pokračovanie v kontrole). 

V nadväznosti na výsledok kontroly č. 04/2018 z 23.5.2018  – hlavná kontrolórka 

skontrolovala skutkový právny stav pozemkov pod garážami vo vlastníctve obce Valaská ku 

dňu 18.10.2018. Skutkový právny stav je totožný s kontrolou plnenia uznesení, t. j. z 26 

uznesení, ktoré boli v plnení je splnených 18 uznesení + je splnené 1 uznesenie, ktoré bolo 

prijaté po 23.5.2018, 10 uznesení je v plnení (z toho boli 2 uznesenia prijaté po 23.5.2018), 6 

pozemkov je potrebné ešte odpredať – schváliť uznesením Obecného zastupiteľstva, 2 

pozemky sú v prenájme. 



Hlavná kontrolórka si v pláne kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 znova naplánuje 

skontrolovať skutkový právny stav pozemkov pod garážami až do úplného odpredaja 

obecných pozemkov. 

 

 

Ku koncu roka 2018 začala hlavná kontrolórka v súlade s plánom práce vykonávať kontrolu 

vykonávania finančnej kontroly na Obecnom úrade vo Valaskej. Z dôvodu, že uvedená 

kontrola ešte nebola ukončená, bude zahrnutá do správy o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za rok 2019. 

 

 

K príprave a tvorbe koncepčných a metodických materiálov bolo vypracované stanovisko 

k návrhu záverečného účtu za rok 2017. Toto stanovisko bolo vypracované v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004. Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. a zákona č. 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Návrh 

záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy.  

 

 

Ďalej bolo vypracované stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Valaská na roky 2019 – 2021 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti, ďalej zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., zákonom č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p., zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v z. n. p., zákonom č. 369/1990 Zb. v z. n. p. a ostatnými 

súvisiacimi právnymi normami. 

 



V súvislosti s vybavovaním podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. 

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bola 

vypracovaná Interná smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 1.7.2017. Na základe uvedených právnych 

predpisov nebol v roku 2018 prijatý žiadny podnet. 

 

V rámci inej činnosti: 

 metodická činnosť, administratívna činnosť 

 spoluúčasť na tvorbe interných predpisov a všeobecne záväzných nariadení 

 tvorba plánov kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie 

 vypracovanie správy o kontrolnej činnosti 

 účasť na zasadnutiach finančnej komisie 

 účasť na audite obce 

 účasť na zasadnutiach Pohronskej sekcie hlavných kontrolórov 

 účasť na školeniach 

 spoluúčasť na príprave ustanovujúceho zasadnutia OcZ 

 Osvedčenie RVC Martin o absolvovaní priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných konferencií 

 Osvedčenie RVC Košice o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania – Kontrolná činnosť v samospráve II. stupeň. 

 

 

Vo Valaskej,  7. 2. 2019 

 

 

 

Ing. Bc. Mária Pohančaníková 

hlavná kontrolórka 

 

 

 

 

 


