Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ňárad za
rok 2016
Kontrolná činnost hlavného kontrolóra v roku 2016 bola vykonávaná v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonomc.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontroly 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. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
- č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
- č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku v z.n.p.
Funkcia hlavného kontrolóra bola naplnená dňa 10.4.2015 uznesením 58/08OZ/2015.
Činnosť hlavného kontrolóra bola orientovaná na :
1. Výkon kontrolnej činnosti
2. Výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
1. Výkon kontrolnej činnosti
V roku 2016 bola vykonávaná systematická kontrola pokladničných operácií a kontrola
hospodárenia s výdavkami za 1. štvrťrok 2016. V priebehu sledovaného obdobia bola
vykonávaná kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom obce, ako aj príjmov, výdavkov a finančných operácií obce. Priebežne bola
kontrolovaná hotovosť v pokladnici na obecnom úrade, pričom neboli zistené žiadne
nedostatky. Účtovné doklady obsahujú preukázateľne obsah účtovného záznamu, každá
finančná operácia je ihneď zaúčtovaná, rozdiely vo finančnej hotovosti v pokladnici neboli
zistené.
V roku 2016 bola vykonaná kontrola vystavených platobných výmerov dani z nehnuteľnosti za
rok 2016 a to náhodným výberom zo všetkých vystavených výmerov.
Pravidelne bola vykonávaná kontrola plnenia uznesení OcZ.
2. Výkon iných odborných činností
Okrem výkonu kontrolnej činnosti hlavný kontrolór vypracoval odborné stanovisko k
záverečnému účtu obce za rok 2015. Záverečný účet bol odporučený poslancom prijať bez
výhrad.
Hlavný kontrolór vypracoval stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k viacročnému
rozpočtu na roky 2017 až 2019, taktiež vypracoval stanovisko k návrhu o zmene rozpočtu obce
na rok 2016.
Na záver konštatujem, že obec Ňárad pri výkone samosprávy v roku 2016 dodržiavala príslušné
zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obcea hospodárne a efektívne
nakladala s týmto majetkom.
V Ňárade, dňa 27.02.2017
Ing. Judita Janyová
Hlavný kontrolór obce

