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SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Pre obecné zastupiteľstvo obce Kuchyňa
od 01.07.2016 do 15.12.2016.
Cieľom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za druhý ½ rok 2016 bola potreba pokryť potreby
kontrolnej činnosti tak, aby bola preverená činnosť OcÚ počas druhého polroka 2016. Kontrolná
činnosť sa riadila plánom kontrolnej činnosti schválenej obecným zastupiteľstvom. Pozornosť sa
upriamovala na úlohy plánované na druhý polrok, dodržiavanie schváleného rozpočtu a príprava
rozpočtu obce na rok 2017. Veľká pozornosť bola venovaná pokladnici a všetkým činnostiam výdaj
finančných prostriedkov, hlavne napĺňaniu rozpočtu a aký vplyv má naďalej na rozpočet množstvo
financii pridelených štátom.
Teraz konkrétne ku kontrolnej činnosti:
Júl/2016-vykonal som kontrolu dochádzky zamestnancov obecného úradu a spracoval som evidenciu
dochádzky H.K.
August/2016: kontroloval som stav riešenia sťažnosti, ako i plnenie bodov uznesenia. (zápis
o kontrole 06/2016)
-vykonal som kontrolu stavu finančných prostriedkov k 31.06.2016. (spr.z.F.K.04/2016)
-bola vykonaná kontrola pokladnice, jej finančnú hotovosť, ako i príjem a výdaj peňažných
prostriedkov cez pokladnicu. (spr.F.K.05/2016)
-ďalej som vykonal kontrolu plnenia rozpočtu z daní od občanov a organizácii.(spr.F.K.06/2016)
Uvedené správy z vykonaných kontrol, boli prednesené na 3.zasadaní O.Z. a sú súčasťou
dokumentácie O.Z.
September/2016:-zúčastnil som sa zasadania finančnej komisie, ako i konania 3. O.Z.
Október/2016:-zúčastnil som sa celoslovenskej konferencie H.K., podľa pozvánky RVC-Martin.
-vyhotovil som správu zo služobnej cesty.(písomný mat. pre O.Z.)
-vyhotovil som okruhy kontroly Z.Š. a boli odoslané kontrolovanej organizácii!(písomný mat.)
-bola realizovaná kontrola pokladnice obecného úradu.(spr.F.K.07/2016)
November/2016:-zrealizoval som kontrolu v Z.Š. (spr.o K.02/2016)
-spracoval som odborné stanovisko k rozpočtu obce na rok 2017.(pís.mat.)
-uvedené materiály boli prednesené poslancom na 4. riadnom zasadaní O.Z.
-zúčastnil som sa zasadania F.K., ako 4.zasadania O.Z.
December/2016:-kontrola vybavenia sťažnosti, čerpanie rozpočtu, pohľadávky obce. (spr. o
K.03/2016)
-spracovanie správy o kontrolnej činnosti H.K. za druhý ½ rok 2016. (pís. materiál)
-spracovanie plánu H.K. o kontrolnej činnosti v prvom a druhom ½ roku 2017. (pís. materiál)
-zúčastnil som sa 5. riadného zasadania O.Z.

Správu spracoval hlavný kontrolór obce Karol TYLKA
Kuchyni 14.12.2016
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