
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

 

V súlade s plánmi kontrolnej činnosti HK Obce Jabloňovce na 1. a 2. polrok 2021, 

ktoré boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva som vykonala v priebehu 

hodnoteného obdobia úlohy, ktoré mi vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Činnosť HK bola za sledované obdobie zameraná na: 

- výkon kontrolnej činnosti, 

- výkon iných odborných činnosti, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

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

 

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. 

vykonáva hlavný kontrolór kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a 

majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 

predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania 

sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane 

nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 

interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými 

predpismi. 

 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2022 predkladám OZ v zmysle § 18f, odst. 1 písm. 

e príslušného zákona. 

 

Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú kontrolované subjekty, ktorými sú: 

- obecný úrad 

- rozpočtové organizácie zriadené obcou 

- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú 

s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to 

v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku 

- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 

v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami 

 

Činnosť za sledované obdobie bola zameraná na: 

- výkon kontrolnej činnosti, 

- výkon iných odborných činnosti, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Kontroly schválené na 1. polrok 2022: 

 

A. Kontrolná činnosť 



1. Kontrola príjmov a výdavkov Obce Jabloňovce za 1. polrok 2022. 

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Obci Jabloňovce za 1. polrok 2022.  

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v Obci Jabloňovce za 1. polrok 2022. 

 

B. Príprava zákonom stanovených materiálov 

1. Správa o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2021. 

2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2021. 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Jabloňovce za rok 2021. 

 

C. Ostatné kontroly 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva. 

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

 

Pri kontrole príjmov a výdavkov obce boli zistené len formálne nedostatky dokladov, 

ktoré boli následne odstránené zamestnancami úradu.  

 

 Pri kontrole plnenia uznesení neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

 V 1. polroku 2022 bola prijatá 1 sťažnosť. V obci neboli prijaté žiadne petície.  

  

Kontroly schválené na 2.polrok 2022: 

 

A. Kontrolná činnosť 

1. Kontrola príjmov a výdavkov Obce Jabloňovce za 2.polrok 2022. 

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Obci Jabloňovce za 2.polrok 2022. 

3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v Obci Jabloňovce za 2.polrok 2022. 

 

B. Ostatné kontroly 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva. 

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

Pri kontrole príjmov a výdavkov obce boli zistené formálne nedostatky dokladov, 

ktoré boli následne odstránené zamestnancami.  



 

 Pri kontrole plnenia uznesení neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

 V 2. polroku 2022 bola prijatá 1 sťažnosť, ktorá bola postúpená komisii pre 

vybavovanie sťažností, ktorú má obec zriadenú.  

 

V 2. polroku 2022 neboli prijaté žiadne petície.  

 

 Pri kontrole dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2022  

neboli zistené žiadne nedostatky. 

  

Príprava a predloženie zákonom stanovených materiálov: 

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu na 2023 -2025 

Návrhy plánov kontrolnej činnosti na rok 2023 

 

Ďalšia činnosť: 

Spolupracujem s kontrolovanými subjektmi pri spracovávaní opatrení prijatých na odstránenie 

zistených nedostatkov. Riešenie menej závažných pracovných nedostatkov riešime 

a odstraňujeme so zodpovednými zamestnancami ihneď pri konkrétnej kontrole. 

 

 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2022 

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 

242/1998 Z.z. o petičnom práve – prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavovanie, plnenie 

prijatých opatrení. 

Pri kontrole som vychádzala z evidencie sťažností a petícií, ktoré sa nachádzajú na 

sekretariáte obecného úradu.  

Na základe predloženej Evidencie sťažností v roku 2022 boli prijaté dve sťažnosti a neboli 

prijaté žiadne petície.  

 

Záverom možno konštatovať, že počas kontrolovaného obdobia neboli zistené žiadne 

nedostatky v oblasti hospodárenia obce a zistené nedostatky sa týkali prevažne formálneho 

charakteru, ktoré boli po konzultácii so zodpovednými pracovníkmi odstránené.  

 

V Jabloňovciach, dňa 18.02.2023 

 

 

  

 

    

           

          Mgr. Denisa Abaffyová 

      hlavná kontrolórka obce 


