
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 zákona o obecnom zriadení predkladám 
obecnému zastupiteľstvo v Čake správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.   

Kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 
a plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.  

Činnosť hlavného kontrolóra bola za predmetné obdobie zameraná na: 

 výkon kontrolnej činnosti 

 výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení 
 

A. Výkon kontrolnej činnosti  

V roku 2019 boli vykonané 4 kontroly, ktoré boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej 

činnosti. Žiadna z kontrol nebola vykonaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom 

zriadení (kontrola na základe žiadosti obecného zastupiteľstva alebo starostu obce). 

Prehľad vykonaných kontrol v roku 2019:  

1. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2018 

2. Kontrola hospodárenia ZŠ za rok 2018 

3. Kontrola vybraných zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle finančných limitov zákona 

o verejnom obstarávaní  

4. Kontrola hotovostných finančných operácií 

Pri vykonaných kontrolách boli preukázané kontrolné zistenie, ktoré boli bližšie špecifikované 

v správach z vykonaných kontrol.  

B. Výkon iných odborných činností 

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení som v roku 2019 vypracoval 

a predložil odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 a odborné 

stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2022. V roku 2019 bolo vypracované 

aj stanovisko k prijatiu úveru na zabezpečenie spoluúčasti obce v projekte zvyšovania 

energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia - 4 b. j. Čaka. Úver slúžil 

na zabezpečenie spoluúčasti na uvedenom projekte a úhradu ostatných výdavkov uvedeného 

projektu ktoré neboli hradené z dotácie z Environmentálneho fondu. Výška prijatého úveru 

bola 11 322,34 €.   

V Čake dňa 27.1.2020                                                          

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

                                                                                                        Hlavný kontrolór obce Čaka 


