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 O b e c    V a l a s k á  

H l a v n ý    k o n t r o l ó r   o b c e 

 

 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská za rok 2013  

 
 V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. e)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať obecnému 

zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, a to do 60 dní po uplynutí 

kalendárneho roka 

predkladám 
 

Obecnému zastupiteľstvu obce Valaská Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Valaská za rok 2013, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2013. 

 

 

Výkon kontrolnej činnosti 
 

Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy obce Valaská 

a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby. Účinná 

a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálemu skvalitňovaniu riadiaceho procesu 

samosprávy. 

 Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení so 

zameraním sa predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri 

nakladaní s majetkom obce. Plní pritom úlohy stanovené v § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Výkon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, 

nestrannosti a aktuálnosti a je realizovaný podľa metodiky uvedenej v zákone č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Hlavný kontrolór obce môže vykonávať kontroly aj nad rámec schváleného plánu 

kontrolnej činnosti, a to z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa dozvedel pri 

výkone svojej činnosti.  
 

Kontroly v roku 2013 boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:  

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p 

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

niektorých zákonov v z.n.p. 

- č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. 

- č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

- č. 431/2002 z.z. o účtovníctve 
 

Celkový rámec kontrol v druhom polroku 2013 ( nástup do funkcie máj 2013 ) bol 

určený Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na II. polrok 2013, 

schválený Uznesením č. 137/2013 OcZ zo dňa 19.6.2013. 
 

O plnení úloh v oblasti kontrolnej činnosti som na zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Valaská pravidelne predkladal informácie o kontrolnej činnosti za obdobie od jeho 

posledného zasadnutia do nadchádzajúceho zasadnutia, obsah ktorých bol z  časti zapracovaný aj 

do tejto ročnej správy. 
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Predkladané správy z kontrolnej činnosti  v II. polroku 2013: 
 

1. Správa z následnej finančnej kontroly č. 01/2013, cieľom ktorej bolo preveriť zákonnosť 

výberu poplatkov  Materskou školou vo Valaskej od zákonných zástupcov detí 

navštevujúcich materskú školu vo Valaskej. Obsah správy zobralo Obecné zastupiteľstvo vo 

Valaskej na vedomie Uznesením č. 138/2013 OcZ, zo dňa 19.6.2013. 
 

2. Správa z následnej finančnej kontroly č. 02/2013, cieľom ktorej bola kontrola zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce 

Valaská pri realizácii investičnej akcie – rekonštrukcia MŠ ( po bývalej pošte ). Obsah správy 

zobralo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej na vedomie Uznesením č. 180/2013 OcZ, zo dňa 

20.11.2013. 
 

3. Správa z následnej finančnej kontroly č. 03/2013, cieľom ktorej bola kontrola vyberania 

príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, 

ZUŠ a Školskej jedálne pri ZŠ. Obsah správy zobralo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej na 

vedomie Uznesením č. 197/2013 OcZ, zo dňa 11.12.2013. 
 

4. Správy z kontrol plnení uznesení, ktoré som predkladal na každé rokovanie Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej v písomnej forme, ktorých obsah poslanci Obecného 

zastupiteľstva vo Valaskej zobrali na vedomie. 
 

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

neskorších predpisov som na rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej v roku 2013 

predložil odborné stanovisko k: 

- záverečnému účtu obce Valaská za rok 2012 ( Uznesenie č. 139/2013, zo dňa 

19.6.2013 )  

- návrhu rozpočtu obce Valaská na rok 2014 a roky 2015-2016 ( Uznesenie č. 186/2013, 

zo dňa 11.12.2013 ) 
 

Správy z vykonaných kontrol a odborné stanoviská sú zverejnené na internetovej stránke 

obce Valaská. 

Okrem zabezpečovania a plnenia úloh v oblasti kontrolnej činnosti som sa počas roku 

2013 pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. Zúčastňoval 

som sa aj na zasadnutiach komisie finančnej a komisie výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a poľnohospodárstva, kde som sa oboznamoval s materiálmi, ktoré boli 

predkladané na zasadnutia OcZ vo Valaskej. 
 

Záver 
 

Nástupom do funkcie hlavného kontrolóra obce Valaská som sa oboznamoval najmä 

s postupom a procesnými úkonmi spojenými s priebehom vykonávaných kontrol, vrátane 

administratívnej agendy. Zúčastnil som sa na pracovnom stretnutí Pohronskej regionálnej sekcie 

ZHK SR a odbornej konferencie HK v Podbanskom, kde som sa oboznamoval s problematikou 

vnútorných kontrol na obciach.  

Po zhodnotení výsledkov mojej kontrolnej činnosti v roku 2013 ( pri 40 % pracovnom 

úväzku ) môžem s plnou zodpovednosťou konštatovať, že naďalej budem dôsledne postupovať 

podľa jej zákonných pravidiel a následne ňou overovať objektívny stav kontrolovaných skutočností, 

ich súlad so všeobecne záväznými predpismi a internými predpismi riadenia, a to najmä s dôrazom 

na dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s prostriedkami obce 

Valaská ako verejnými prostriedkami. 
 

 

Vo Valaskej, dňa 21.1.2014 
 

               ................................................. 

                     Ing. Martin Havaš 

                  hlavný kontrolór obce 


