
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022 

 

  V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladám Obecnému 
zastupiteľstvu Čaka: 

správu o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

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  

Kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2022, 
ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom obce Čaka.  
Celkovo bolo vykonaných 6 kontrol. 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 2022:  

1. Kontrola vybavovania sťažností za predchádzajúci rok  
2. Kontrola došlých faktúr za rok 2021 so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť 

a kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní  
3. Kontrola hotovostných finančných operácií vykonaných v roku 2021  
4. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce Čaka v roku 2021 
5. Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 o slobodnom 

prístupe k informáciám 
6. Kontrola hotovostných finančných operácií a kontrola došlých faktúr za obdobie I. 

polroku 2022 

Pri vykonaných kontrolách boli preukázané kontrolné zistenia, ktoré boli bližšie špecifikované 
v správach z vykonaných kontrol. Jedna z uvedených kontrol bola ukončená bez zistenia 
nedostatkov a to: kontrola č. 1. kontrola vybavovania sťažností za predchádzajúci rok.   

B. Výkon iných odborných činností 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bolo v predchádzajúcom roku 
vypracované  a predložené odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021,  
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2025 a stanovisko 
k navýšeniu univerzálneho úverového rámca.                                                       

 
                                                                          

V Čake dňa 3.1.2023     .............................................................................                                                                                                                       
       Hlavný kontrolór obce Čaka JUDr. Marek Keller 


