Ing. Adriana Jurášeková, hlavný kontrolór obce Šenkvice

V súlade s:
- ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),

týmto predkladám:

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice
za rok 2015.
V priebehu hodnoteného obdobia bola kontrolným orgánom vykonaná kontrolná
činnosť, ktorou sa §18d zákona o obecnom zriadení rozumie:
 kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý
obec užíva podľa osobitých predpisov,
 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 kontrola vybavovania petícií a sťažností,
 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení
obce,
 kontrola ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolovanie bolo predovšetkým na dodržiavanie ustanovení najmä nasledovných
zákonov:
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obecnom zriadení v z.n.p.
majetku obcí v z.n.p.
finančnej kontrole, vnútornom audite v z.n.p.
účtovníctve v z.n.p.
rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a ďalších.

Na základe zákona o obecnom zriadení kontrole podlieha:


obecný úrad obce Šenkvice,



rozpočtové organizácie zriadené obcou,



právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,



iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce
prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,



osoby a organizácie, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo
návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitého
predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

V priebehu roka 2015 boli vykonané nasledovné kontroly:


kontrola čerpania poskytnutých dotácií obecnými organizáciami za rok 2014
z rozpočtu Obce Šenkvice – vyúčtovanie a zverejnenie poskytnutých dotácií za rok
2014 na webovom sídle obce,



následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 92
Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska,



následná finančná kontrola zameraná na kontrolu došlých a vystavených faktúr
a objednávok v nadväznosti na ustanovenia § 71 - § 76 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,



následná finančná kontrola Dobrovoľného hasičského zboru Obce Šenkvice so
zameraním sa na kontrolu ustanovení § 29 - § 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov,



kontrola zameraná na aplikáciu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov,



kontrola zameraná na aplikáciu ustanovení § 7 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,



kontrola zameraná na aplikáciu zákona č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

Výsledky kontrol za rok 2015 a ostatné činnosti hlavného kontrolóra obce
Šenkvice:
V roku 2015 bolo dokopy vykonaných 7 kontrol, pričom všetky z nich boli ukončené
záznamom a teda neprišlo k zisteniu nedostatkov.
Hlavná kontrolórka obce Šenkvice sa počas roka 2015 aktívne zapájala do riešenia
vzniknutých nezrovnalostí. V roku 2015 sa aktívne zúčastňovala na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, a zároveň bola prítomná aj na zasadnutiach rozšírenej rady
Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach. Zo strany hlavného kontrolóra obce Šenkvice

boli obecnému zastupiteľstvu na každom rokovaní predkladané plnenia uznesení
v zmysle § 18d ods. 1., ďalej plány kontrolných činností v zmysle § 18f ods. 1. písm. b)
a odborné stanoviská v zmysle § 18f ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďalej bola hlavnou kontrolórkou
obce Šenkvice vypracovaná vnútorná smernica č. 1/2015 Zásady podávania,
preverovania a evidovania podnetov, v nadväznosti na ustanovenia § 11 ods. 8 zákona
č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov. Počas výkonu vyššie
uvedených kontrol boli hlavnou kontrolórkou priebežne kontrolované aj povinnosti
povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Šenkviciach, dňa: 29.02.2016

.................................................
Ing. Adriana Jurášeková
Hl. kontrolór obce Šenkvice

