SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021

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 2021.
Kontrolná činnosť bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
a plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
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 2021 bolo vykonaných 6 kontrol. Kontroly boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej
činnosti na I. a II. polrok 2021, jedna z vykonaných kontrol bola vykonaná ako mimoriadna
kontrola – t. j. kontrola mimo plánovaných kontrol a to kontrola č. 4 – kontrola vykonaná na
základe postúpeného poznatku z Okresnej prokuratúry Levice. 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 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola vybavovania sťažností za rok 2020
Kontrola osobných nákladov Základnej školy s materskou školou Čaka
Kontrola vykonania inventarizácie k 31.12.2020
Kontrola vykonaná na základe postúpeného podnetu z Okresnej prokuratúry Levice
Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce Čaka v roku 2020
Kontrola plnenia niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona o e-governmente a
príslušných podzákonných predpisov upravujúcich výkon verejnej moci elektronicky

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 rok 2020.

B. Výkon iných odborných činností

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení som v roku 2021 vypracoval a
predložil odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 a odborné
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 (stanovisko zo dňa 4.2.2021)
a stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 (stanovisko zo dňa 3.12.2021).

V Čake dňa 5.1.2022

.............................................................................
Hlavný kontrolór obce Čaka JUDr. Marek Keller

